
Wat leren de cursisten? 
De oplossingsgerichte denk- en gesprekstechniek de SPIN 
staat in deze training centraal. Deze kan gemaakt worden         
voor 6 verschillende gebieden:
1. De organisatie;
2. De leidinggevende;
3. Het team;
4. De individuele medewerkers en vrijwilligers; 
5. De cliënten;
6. De mantelzorgers/familie van de cliënten.

In het eerste dagdeel zit de kracht van de SPIN in het in kaart 
kunnen brengen van de situatie (S), problemen (P) en de 
bijbehorende behoeften van ieder van de 5 groepen. Zo 
worden overeenkomsten en verschillen duidelijk. Vervolgens 
kan gekeken worden welke oplossingen (I) elkaar overlappen 
en wat deze zouden opleveren (N). 

In het tweede dagdeel wordt deze techniek in de praktijk 
toegepast om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan of 
afspraken anders geïnterpreteerd worden. Op deze manier kan 
iedereen meer oefenen met deze SPIN-techniek, zowel voor 
zichzelf als met elkaar. Leren met en van elkaar staat in deze 
training voorop, waardoor de workshop gebruikt kan worden            
als teambuilding.

Door te oefenen met deze gesprekstechniek leren de 
medewerkers en vrijwilligers hoe ze een prettige gesprekspartner 
kunnen worden, met respect voor de ander, zonder zichzelf 
tekort te doen.  

Voor wie?
Deze training van 2 dagdelen van 3 uur wordt op maat gemaakt 
voor groepen van maximaal 12 (on-)betaalde medewerkers die 
(binnenkort gaan) samenwerken.                     
Te denken valt o.a. aan medewerkers en vrijwilligers in de 
gezondheids- en welzijnszorg, hulpverlening en 
maatschappelijke dienstverlening. 

Sulis Training en Coaching met als communicatie-specialist en 
senior trainer Marie-José Meijs verzorgt  al meer dan 19 jaar 
bijscholingen en persoonlijke coachingsessies op het gebied 
van samenwerking, duurzame inzetbaarheid,  communicatie, 
assertiviteit, werkprivé-balans, stress en burnout. Zij is van 
oorsprong logopediste.   

Teambuilding: van Ideeën naar Uitvoering
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Hoe heeft uw organisatie baat bij deze training?

Een goed functionerend team is na fusies, 
reorganisaties of een veranderd zorgaanbod dat 
beter aansluit op de vraag van de cliënt, niet 
altijd vanzelfsprekend. Teams die nieuw 
gevormd zijn of waar een andere manier van 
werken van wordt gevraagd, maken bepaalde 
processen door. Om deze soepel te laten 
verlopen en de uiteindelijke doelstellingen te 
behalen, is een goede begeleiding wenselijk. 

Effectief functionerende teams zijn van essentieel 
belang voor een organisatie. Doelen worden beter 
gehaald en de sfeer die naar buiten toe wordt 
uitgestraald is positief. Medewerkers zijn enthousiast, 
gemotiveerd, duurzaam inzetbaar en blijven daardoor 
behouden voor de organisatie. In tijden van 
personeelstekorten in de  zorg en stijging van het 
ziekteverzuim zijn deze factoren essentieel. 

In de nabije toekomst worden zorg- en hulpvragen van 
cliënten en hun mantelzorgers complexer. De manier 
van bejegening door de medewerkers en vrijwilligers  
zal verder veranderen door invoering van de Wet Zorg 
en Dwang in januari 2020. Efficiënte communicatie 
gericht op het in kaart brengen van onderlinge 
verschillen in behoeften, ideeën en uitvoering is daarbij 
essentieel om de hoge kwaliteit van zorgverlening te 
kunnen blijven waarborgen.

Waar gaat het om?    
In een goed samenwerkend team hebben mensen 
respect voor elkaars deskundigheid en eigenheid. 
Overeenstemming over de uit te voeren taken is niet 
voldoende; teamgenoten moeten ook bereid zijn elkaar 
te steunen en aan te vullen. Wanneer medewerkers en 
vrijwilligers dieper inzicht krijgen in belangrijke 
behoeften, waarden en normen van zichzelf en 
anderen, en intenties die achter bepaald gedrag zitten, 
ontstaat begrip en waardering voor elkaar. In deze 
training gaan de cursisten daarover met elkaar in 
gesprek. 

Doel: 
Sulis Training en Coaching verzorgt voor u deze 
training, waarin tools voor teambuilding, effectiever 
communiceren en coaching ingezet worden. Met als 
doel teams in staat te stellen goed samen te werken,  
groepsgevoel en commitment te creëren, behaalde 
resultaten te evalueren en verantwoordelijk te zijn voor 
de gemaakte afspraken. 




