Zelfbewust samenwerken in je team
Communiceren vanuit wederzijds respect en vertrouwen
Door samen te werken kun je doelen bereiken waartoe je alleen niet in
staat was geweest. Meerwaarde in samenwerking ontstaat omdat mensen
verschillen in behoeften, belangen, talenten en mogelijkheden. Juist deze
verschillen kunnen in de praktijk leiden tot frustratie en spanning.
Je stoort je aan de manier waarop je collega omgaat met ouders
of jullie lesmateriaal. Tijdens de teamvergadering zijn er vaak onderonsjes en één collega komt steevast te laat.
De training zelfbewust samenwerken biedt concrete handvatten om gedrag te ontwikkelen dat vertrouwen en wederzijdsheid in de relatie brengt.
Centraal staat de vraag:
• Hoe kan ik in het directe contact met collega’s mijn gedrag inzetten als
positief beïnvloedingsmiddel?
Zelfbewust samenwerken richt zich op:
Inzicht
• In belemmerende patronen die open communicatie tussen collega’s in de
weg kunnen staan
Vaardigheden
• Werken met het mechanisme ‘gedrag roept gedrag op’
• Omgaan met stressreacties en emoties van jezelf en de ander
• Omgaan met het spanningsveld tussen je persoonlijke wensen en professionele verwachtingen
Oefenen
• Feedback geven en ontvangen
• Respectvol confronteren
Werkwijze
In een aantal korte scènes maken we de wederzijdse beïnvloeding tussen
collega’s onderling op een speelse manier inzichtelijk en invoelbaar. Met
behulp van de theorie van de Transactionele Analyse en de rollen uit de
Dramadriehoek krijgen teamleden meer inzicht in belemmerende patronen
die open communicatie tussen collega’s in de weg staan. Je leert vaardigheden toepassen om uit de Dramadriehoek te blijven en in de
Winnaardriehoek te komen: communiceren vanuit wederzijds respect en
vertrouwen.

Praktische informatie
Modules
De volledige training omvat 4 modules
van ieder één dagdeel.
De modules zijn ook los te volgen.
Maatwerk
Aansluitend op de aanwezige ervaring
in het team, de groepsgrootte en de
beschikbare trainingstijd stellen we
graag in overleg een training op maat
samen.
Begeleiding
De training wordt verzorgd door
Nicoline van der Heijden in samenwerking met een acteur.
Locatie
De school is voor ons een prima
trainingslocatie. Wanneer er naar een
externe locatie wordt gezocht dan
graag in overleg.
Kosten
Offerte op maat.
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