
Succesvol door Samenwerken en 
Communiceren
Als leidinggevende ben je vaak degene die antwoorden moet hebben
voor anderen. Maar zelf loop je ook wel eens ergens tegenaan. 
Bijvoorbeeld hoe je je mensen meekrijgt als je een nieuwe koers gaat
varen of hoe je met praktische zaken omgaat. 

‘Hoe krijg ik een betere samenwerking in mijn team voor elkaar’
De workshop Succesvol door Samenwerken en Communicatie levert
hier een bijdrage aan en wordt gefaciliteerd door OOMT-coaches. 
Aan het eind van de workshop liggen er concrete verbeteracties waar
jij en je team mee aan de slag kunnen.

Workshop
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Doelgroep: 
teams (maximaal 12 personen)
Duur: 
dagdeel (4 uur)

Leerdoelen:

(1) bewustwording: ik ben onderdeel van een team en wat betekent dat voor mij?

(2) ervaren hoe je als team samenwerkt: wat werkt wel en wat niet?

(3) nieuwsgierig maken naar een volgende stap, bijvoorbeeld teamcoaching.

Metafoor (voor behalen van hoger leerrendement):

De trainingsonderdelen zijn gekoppeld aan een metafoor. Voor deze training is 

gekozen om een soepel functionerend Formule 1 team als metafoor te nemen. 

Wat zijn de factoren van een goede samenwerking en wat werkt er voor jouw team?

Tijdens de workshop worden concrete afspraken gemaakt waar elk teamlid de 

volgende dag al mee aan de slag kan.

Programma: 

Start:                       Waarom communicatie & samenwerking

Team:                      Wie ben jij?

Training:                 Oefenen met samenwerken en communiceren

Onderdelen:           Quiz over samenwerken

Kwalificatie:           In praktijk brengen van samenwerken en communiceren

Strategie bepalen: Welke kwaliteiten en competenties heb je in huis?

De race:                  Starten – stoppen – doorgaan

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over deze workshop, neem dan contact op met de 

OOMT Servicedesk, telefoon 0800 – 0155 of servicedesk@oomt.nl. 

Aanmelden voor deze workshop doe je door een mail te sturen naar coaches@oomt.nl.

Er wordt dan contact met je opgenomen om verdere afspraken te maken. 
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