
Cursus | Het coachen van zelfsturende teams 

Praktische methoden en handvatten voor het coachen van zelfsturende teams 

Het team zoekt contact vanwege een conflict en vraagt naar uw standpunt. Een ander zelfsturend 
team wordt het niet eens over de besluitvorming en kiest toch weer ‘een leider’ uit. Uw bestuurder 
vraagt u dit team ‘even bij te sturen’. 

Voorheen was u een traditionele leidinggevende, binnenkort teamcoach. Hoe gaat u om met deze 
nieuwe rol? 

Leer alles over uw nieuwe rol, taken en positie als teamcoach! 

Miranda Vanbrabant, trainer, coach en docent, verzorgt vijf interactieve contactdagen van 9.30 tot 
16.00 uur in Utrecht. Tijdens de cursus krijgt u opdrachten om in uw eigen praktijk aan te werken. De 
volgende bijeenkomst krijgt u terugkoppeling van de docent en uw medecursisten. 

Onderstaand vindt u het programma per dag. 

Dag 1 
Coachen van zelfsturende teams - principes en uitgangspunten 

 Positie en taken van de teamcoach (en relatie met de manager) 

 Hoe kunt u uw rol als teamcoach binnen uw specifieke organisatiecontext het beste invullen? 

 Onderstroom en bovenstroom herkennen en beïnvloeden 

 Wat zijn uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen? Persoonlijke leervragen bespreken 

 Groepsdynamische patronen herkennen en beïnvloeden 

 
Dag 2 
Teamondersteuning 

 Interventietechnieken 

 Signaleren in en adviseren aan teams (gevraagd of ook ongevraagd?) 

 Hoe maakt u de onderlinge patronen van het team zichtbaar? 

 Adviesvaardigheden 

 
Dag 3 
Gesprekken leiden zonder te oordelen 

 Werken met een vergaderschema 

 De individuele benadering in groepen 

 Oefenen met coachingsgesprekken 

 Inzichtsoefeningen 

 

 

 

 

http://www.medilex.nl/sprekers/mirandavanbrabant


 
Dag 4 
Conflictbehandeling 

 Conflicten herleiden tot meningsverschillen 

 Hoe creëert u (gedeeld) eigenaarschap bij een probleemsituatie? 

 Hoe gaat u om met conflicten tussen teamleden? 

 Hoe gaat u om met weerstand in het team? 

 
Dag 5 
Persoonlijke coachingsstijl optimaliseren 

 Communiceren en coachen vanuit authenticiteit  

 Verfijnen coachingsvaardigheden van de afgelopen cursusdagen 

 Opstellen actieplan voor na de cursus 

Tijdens de cursus is er volop gelegenheid om praktijksituaties in te brengen.  

Kijk voor meer informatie op onze website www.medilex.nl/teamcoach 

 

https://www.medilex.nl/cursussen/teamcoach/cursus

