
Cursus | Basisvaardigheden teamontwikkeling voor 

leidinggevenden 

Leer hoe u teamleden beter kunt laten ontwikkelen en samenwerken. 

Van leidinggevenden wordt veel verwacht in een korte tijd. De zorg moet aan veel (kwaliteits-) eisen 
voldoen. Teamontwikkeling blijft vaak achter. Ook zijn veel teamleiders opgeleid als zorgprofessional 
en niet als leidinggevende. Grip krijgen op structurele teamontwikkeling is dan ook lastig. Wilt u meer 
leren over effectieve methoden om ontwikkeling concreet te maken? En wilt u tegelijk de sfeer in het 
team verbeteren?  
 
Alles wat u moet weten om uw team beter samen te laten werken! 
 
Jorg Damen, arbeids- en organisatiepsycholoog, trainer en adviseur verzorgt drie 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  
Waar staan we met ons team? Waar willen we naartoe? 

 Kennismaken en verwachtingen managen 

 Welke opvattingen belemmeren u en het team? 

 Teamontwikkeling – definitie, mensbeeld, organisatie 

 Praktische voorbeelden uit andere zorginstellingen 

 Zelf uw team testen – verschil tussen tevredenheid en bevlogenheid 

Dag 2 
Handvatten voor teamontwikkeling, testen en oefenen 

 Hoe staat uw team ervoor? 

 Vertrouwen, feedback en confrontaties 

 Onderhandelen en conflictvaardigheid- conflicthanteringsstrategie Harvard 

 Wat zijn de verschillende “drivers” in uw team 

 Zonder aansluiting geen effect – leiderschapsstijl aanpassen aan teamvolwassenheid 

Dag 3 
Casuïstiek bespreken en actieplan opstellen 

 Casuïstiek bespreken en oefenen 

 Een kijkje in het brein - aandachtspunten voor structurele gedragsverandering 

 Waar ligt voor uw team de grootste uitdaging? 

 Opstellen van een actieplan voor uw team 

Deze cursus is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren leidinggevenden. Er is veel ruimte 
voor casuïstiek, oefenen en intervisie waardoor u op een prettige manier tot een persoonlijk actieplan 
komt. 

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