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Hoe heeft uw organisatie baat bij deze training?
Goed inspelen op wensen en behoeften van (toekomstige) 
klanten wordt door marktwerking en concurrentie steeds 
belangrijker. Vraaggericht werken, creativiteit en snel 
reageren zijn hierbij kernbegrippen. In steeds meer 
organisaties wordt daarom de hiërarchische structuur met 
aanbodgericht denken en handelen, omgebogen naar een 
plattere structuur met kleine zelfsturende, resultaatgerichte 
teams. Dit vergt een grote verandering in manier van 
werken voor medewerkers. Om dit proces optimaal te laten 
verlopen is een goede communicatie tussen medewerkers 
onderling, en tussen leidinggevenden en hun teams, 
essentieel. De teamsamenwerking in de verschillende fasen 
van het proces verloopt beter, waardoor doelen van teams 
en de organisatie behaald kunnen worden. 

Waar gaat het om? 
Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers hun kwaliteiten 
leren kennen en deze op een constructieve en creatieve 
manier inzetten om hun eigen prestaties en die van hun 
team te verhogen? Dat uw medewerkers gemotiveerd en 
enthousiast zijn om hun teamdoelen te halen? Dat zij bereid 
en bekwaam zijn om elkaar daar op een positieve manier in 
te steunen en te coachen? 

Sulis Training en Coaching verzorgt voor u deze training,
waarin effectiever communiceren, coaching en tools voor
teamontwikkeling ingezet worden om teams in staat te
stellen hun doelen te bepalen, behalen en verantwoordelijk
te zijn voor de resultaten daarvan. 

Wat leren uw medewerkers?  
In deze training krijgen de deelnemers inzicht in de 
verschillende fasen van ontwikkeling naar een zelf-sturend 
team, en welke doelen bij iedere fase horen. Per fase krijgen 
zij vervolgens diverse handvaten aangereikt om deze doelen 
te behalen. De training bestaat uit 3 belangrijke onderdelen, 
waarin zij:  
1. Inzicht krijgen in de kwaliteiten en zwakke punten van

zichzelf en hun team als geheel, en hoe zij deze kennis
kunnen inzetten om de samenwerking en prestaties van
hun team te vergroten

2. Leren om haalbare doelen te stellen voor korte,
middellange en lange termijn, vandaaruit teamtaken en
individuele taken te bepalen en deze flexibel in te zetten
om de doelen per fase te behalen

3. Gesprekstechnieken vanuit NLP leren inzetten om
elkaar constructief feedback te geven, elkaar respectvol
aan te spreken op gedrag en elkaar te coachen in
kwaliteiten en valkuilen. 

Doel en werkvormen
Om goed en prettig te kunnen 
samenwerken en een sterk 
team te gaan vormen, is het 
belangrijk dat medewerkers 
elkaar op een positieve manier 
kunnen aanspreken op de 
doelen en taken die zij samen

bepaald hebben. Goede verbale en non-verbale communi -
catieve vaardigheden zijn daarvoor essentieel. Daartoe
wordt de theorie vanuit de werkklapper via rollenspellen
getoetst aan praktijksituaties die tevoren door de cursisten
worden ingebracht, en waarbij de trainer als acteur in de rol
stapt van de collega of leidinggevende. Door te oefenen met
diverse gesprekstechnieken leren uw medewerkers hoe ze
een prettige gesprekspartner kunnen worden, met respect
voor de ander, zonder zichzelf tekort te doen. Leren met en
van elkaar staat in deze training voorop. De trainings -
momenten worden afgewisseld met onderwijsleergesprekken
en het delen van ervaringen. Middels huiswerkopdrachten
en voorafgaand aan de training opgestelde Persoonlijke
Leerdoelen integreert de cursist in de eigen werkomgeving
de opgedane kennis en ervaring vanuit de lessen. 

Inhoud/basisthema's zijn onder andere
• Waarden en normen van mensen en organisaties;

Kwaliteiten en valkuilen; Het Sociogram; 
• Het NLP-Communicatiemodel; Feedback geven en

ontvangen; Veranderen van belemmerend gedrag;
• Taken en doelen: S.M.A.R.T.-doelen stellen; De

Fleximatrix; het Ster-model; De SWOT-matrix.

Aanbevolen vervolgmodule: Klantgerichte Dienstverlening. 
Tevens kan ik uw organisatie adviseren in het veranderings traject
naar Zelfsturende Teams.  
Overige aanvullende modules: Effectiever Communiceren:
verdiepingsmodule met meer NLP; Coachend Leidinggeven aan
Zelfsturende Teams; Omgaan met Grenzen en Ongewenst Gedrag. 

Voor wie?
Deze training van 7 x 3 uur en 1 terugkommoment na 4 
maanden wordt op maat gemaakt voor groepen van 
maximaal 12 medewerkers die (binnenkort gaan) 
samenwerken in zelfsturende teams. Te denken valt o.a. aan 
medewerkers in de gezondheidszorg, hulpverlening en 
maatschappelijke dienstverlening. 

Praktische informatie 
Trainer: Marie-José Meijs: 
Trainer, NLP-mastercoach en logopediste.

OP WEG NAAR EEN ZELFSTUREND TEAM
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