
LEIDING GEVEN AAN TEAMS

Na de training Leiding geven aan teams haal jij het beste uit je team. Ongeacht hoe 

je team nu presteert.

OPEN TRAINING

HAAL HET BESTE UIT JE TEAM



www.oraki.nl
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VOOR WIE?

Deze training hebben we speciaal ontwikkeld voor de 

teammanager die weet dat zijn team meer potentieel heeft, maar 

die dat potentieel nog niet naar boven kan halen.

Je boekt hier ook goede resultaten mee als de samenwerking of de 

communicatie binnen je team beter kan. Met meer resultaat. En 

met meer plezier.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en verwachtingen. 
Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze input om focus in 
het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen we 
contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

Als teammanager heb je te maken met verschillende 
kwaliteit en uitdagingen bij je medewerkers. Ieder 
teamlid is anders. Aan jou de taak om ieder teamlid 

te motiveren om het beste uit zichzelf én uit zijn 
collega’s te halen. Hoe je dat doet leer je in deze 
training.

INHOUD
• Teamontwikkeling en teamfases

• Bewust sturen met het teameffectiviteitsmodel

• Gewenste en ongewenste groepsdynamiek

• Stimuleren van samenwerking en communicatie

• Johari-window: stimuleren van openheid, begrip en feedback in 

het team

• Omgaan met en aansturen van verschillende karakters en 

teamrollen

• Omgaan met weerstand en conflicten

• Twee rollen: teamleider en teamcoach

• Meer focus op resultaat

• Daadkrachtig leiden van werkoverleggen en vergaderingen

• Succesfactoren en belemmerende factoren in je team

• Teams aansturen door actief en empathisch te luisteren
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
Dit is een training van 3 losse dagen met tussenliggende praktijk-

en oefenperiodes.

Eén à twee maanden na de training krijg je nog een individuele 

coachingsessie met je trainer/coach om het geleerde in jouw 

praktijk te verankeren.Na ongeveer 4 maanden komen de 

deelnemers 1 dagdeel bij elkaar in een intervisiebijeenkomst om 

elkaar -onder begeleiding van de trainer- te ondersteunen bij 

vragen uit ieders praktijk. 

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Wij houden van een praktische aanpak. Je gaat dus veel oefenen en 

uitproberen. De theorie houden we compact. We toetsen hem 

meteen aan jouw praktijk, zodat je de theorie kunt vertalen naar je 

eigen situatie.

In de training werk je veel met je eigen casussen. Dat doe je 

individueel en samen met je collega-deelnemers. Zo leer je ook van 

elkaar.

NA DE TRAINING
• Ken je je eigen kwaliteiten en uitdagingen als teammanager.

• Weet je hoe je je team effectiever kunt aansturen.

• Kun je een prettige sfeer van samenwerken creëren.

• Ben je in staat om weerstand en conflicten goed te hanteren.

• Communiceer je effectiever en kun je dit overdragen aan je 

teamleden.

• Kun je gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag 

afremmen.

• Ben je simpelweg een betere teammanager.
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INVESTERING
De training: €1.745

Locatie en catering: €210

TOTAAL (excl. btw): €1.955

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/leiding-teams

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/leiding-teams

