Hier loopt
het lekker

Training
Hier loopt het lekker

Help! Het loopt
niet lekker

Hoezo krijg je er geen vinger achter, waarom het niet soepel loopt? Iedereen in de organisatie
weet het wel, maar doet er niets aan? Vind je ook dat jouw teams onvoldoende zelfsturing en
verantwoordelijkheid laten zien? Tijdens deze training krijg je inzicht in de verschillende fases
van groepsdynamiek en zelfsturing. Je ontwikkelt taal voor het impliciete wat een samenwerking
verbindt en leert optimaal gebruik te maken van de groepsdynamiek om het lekker te laten lopen.
Training
Samenwerking is inmiddels veel meer dan het afvinken van een aantal individuele competenties en
resultaten. Het vraagt veel meer coachen, faciliteren en interveniëren op de onderlinge samenhang in
een team en organisatie. Een training die je stapsgewijs meeneemt in de vier verschillende fases van
organisatie- en groepsdynamiek. Wanneer je weet in welke fase de organisatie zich bevindt, waar jouw
team(s) zich in bevinden en waar het team eigenlijk het liefst in werkzaam zou willen zijn, dan kan je
concrete stappen zetten. Want je krijgt praktische tips wat wel en wat niet te doen in de verschillende
fases. Alles met als doel om het lekker te laten lopen. Want loopt het eenmaal lekker, dan is het gevolg
successen vieren, resultaten delen, geen verzuim en vitale medewerkers.
De opzet van de training is vooral ervaren en doen. Vooral geschikt voor managers, directeuren,
teamsenioren, mentoren en coaches die te maken hebben met groepsdynamiek in welke vorm dan
ook.
Competenties
• Strategische keuzes maken
• Inzichten groepsdynamica
• Impact vergroten
• Werken met onderstroom
Hier loopt het lekker
Wij, de trainers van Hier loopt het lekker, willen een optimale balans creëren in de wereld en dat begint
bij ons in organisaties, haar teams en haar medewerkers. Wij stimuleren permanente beweging en
ontwikkeling, omdat de wereld om ons heen voortdurend verandert. In al onze trainingen en trainingen
zie je daarom het volgende terug:
• Ervaringsgericht leren, dus doen in plaats van denken (lekker praktisch)
• Focus op interactie met deelnemers
• We gaan op luchtige wijze, waar wenselijk, de diepte in
• We hebben oog voor de onderlinge verbinding en samenwerking

Lekker aanmelden

Algemene informatie
Duur
: 1 dag
Data	Open inschrijving: Zodra het minimale aantal
inschrijvingen (8) is bereikt, zal de datum
waarop de training zal plaatsvinden worden
ingepland.

contact@hierloopthetlekker.nl
www.hierloopthetlekker.nl

Locatie		
Aantal (min/max)
Kosten		

: n.n.t.b. (of incompany)
: 8 - 14 deelnemers
: € 399,- per deelnemer excl. btw

