TEAMCOACHING

Op weg naar een
toptea m !
coachen@zwopleidingen.nl | www.zwcoaching.nl

SAMEN WERKEN
Zijn er veel nieuwe teamleden gekomen
en willen jullie elkaar beter leren kennen?
Worden afspraken niet nageleefd of
verschillend geïnterpreteerd?
Loopt de samenwerking stroef?
Wordt er meer over dan met elkaar
gesproken?
Dan is het tijd voor teamcoaching!

Het doel van teamcoaching is dat

het team als geheel prettiger gaat

samenwerken en efficiënter en

effectiever gaat functioneren.

Jullie bepalen als team zelf de (ontwikkel-)

doelen. De coach zal jullie ondersteunen

om jullie doel(en) te behalen.

Elk coachtraject is maatwerk en
afgestemd op de behoefte van jullie als
team of die van de organisatie.
ZWCoaching beschikt over een gevarieerd
team ervaren coaches; zo is er altijd een
coach die bij jou past. De duur, invulling en
locatie van het traject bepalen we samen.
We zullen samen werken aan de coachvraag van het team, sluiten aan op de
behoeften van het team en maken jullie
bewust van de eigen (oplossings-)kracht.
We houden van een aanpak die werkt.
We gaan voor kwaliteit, goede zorg en de
gewenste steun. Een (online) coachtraject
begint met een intakegesprek waarin je
uitleg krijgt over het traject

Thema’s of onderwerpen coaching
en specifieke diensten coachteam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veilig + aanpak
Procesbegeleiding
Management teamcoaching
Coachend leiderschap
Counseling veranderprocessen
Bemiddeling
Moreel beraad gespreksleiding
Intervisie
Supervisie
Teamontwikkeling
Implementatie zelforganisatie
Executive coaching
Management drives

COACHING
Het coachingstraject
Aantal bijeenkomsten: tussen de 6 en 8
bijeenkomsten van elk 3 uur

De coach kan met het team werken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderlinge samenwerking
en verhoudingen
Eigenaarschap; nemen van
verantwoording
Communicatie; binnen en buiten
het team
Besluitvorming
Zelforganisatie
Genereren van ideeën en initiatieven;
proactieve houding
Resultaatgericht werken
Ontwikkelen gemeenschappelijke
visie en missie
Elkaars kwaliteiten en gebruiksaanwijzing kennen en benutten
Inzicht creëren in teamdynamiek
Feedback geven en ontvangen

Tijdens het traject zal de coach
aandacht geven aan:
•
Eigenaarschap vergroten op eigen
gedrag en handelen
•
Elkaars kwaliteiten en gebruiksaanwijzing kennen en benutten
•
Inzicht creëren in teamdynamiek
•
Feedback geven en ontvangen
•
Duidelijke afspraken maken
•
Bewust worden en doorbreken van
ineffectieve teampatronen
•
Bewustwording en persoonlijk groei
•
Angsten en onzekerheden
overwinnen

In de teamcoachtrajecten maken we
gebruik van verschillende werkvormen,
passend bij het ontwikkeldoel.

Wij helpen jullie graag verder!

Soms maken we gebruik van
vragenlijsten, soms van
ervaringsgerichte (samenwerk-)
opdrachten en andere keren oefenen
we met gespreksvaardigheden.

en je collega’s kunnen betekenen?

Wil je meer weten over wat we voor jou

Neem dan geheel vrijblijvend contact
met ons op!

ZWCoaching is onderdeel van ZWOpleidingen;
sinds 2001 hét trainings- en opleidingsbureau
voor professionals.
Ons aanbod is divers en altijd passend op jouw
vraag gemaakt.
Voor ons staat de mens altijd centraal en
van daaruit is er aandacht voor persoonlijke en
professionele groei en ontwikkeling.
Eigen kracht, regie en respectvol handelen
zijn onze uitgangspunten.
Onze coaches zijn aangesloten bij de
Nederlandse Orde van BeroepsCoaches
(NOBCO). Zij onderschrijven de richtlijnen
van de Internationale Ethische code voor
coaches (IEC).
Wij helpen jou graag verder!
Wil je meer weten over wat we voor jou of jouw
organisatie kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

www.zwcoaching.nl
coachen@zwopleidingen.nl

