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Productbeschrijving: Teamontwikkeling in modules
Teamontwikkeling Resultaat
in modules
Aantal personen
Thema

Vorm

Het team zal door het gebruiken van één of meer modules
beter communiceren, samenwerken, visie ontwikkelen en
in actie komen waardoor de doelen van het team
effectiever en efficiënter bereikt zullen worden.
Team (nieuw of bestaand)

Individueel/Team
(eigen groep)/Open
Groep
Probleem/Wens
Hoe kan ik én hoe kunnen we als team beter functioneren
Oriëntatie/Ontspanning is de kernvraag. Deze vraag wordt in de modules
Vaardigheden/Gedrag/ opgesplitst in deelvragen als:
Emotie
•
Hoe communiceren we, nu en in de toekomst? In
t.b.v. Privé/het
eerste instantie met elkaar en vervolgens met
Werk/Privé en het Werk
derden.
•
Hoe willen we samenwerken, welke houding
nemen we aan, hoe gaan we om met
weerstanden?
•
Waarvoor zijn we op aarde als team, welke visie
hebben we en hoe komen we tot actie?
Er kan aan (on)bekende problemen worden gewerkt of
aan ontspanning maar de eigen houding en gedrag komen
altijd naar voren. De uitvoering is gericht op het werken in
een specifiek team. Persoonlijke ontwikkeling komt aan
bod maar niet zo diepgaand als bij een persoonlijk
coachingstraject. Indien gewenst kan dit er wel aan
worden gekoppeld.
De teams die gebruik kunnen maken van deze modules
zijn divers. Ze lopen uiteen van operationele teams (teams
die met elkaar werken in bijvoorbeeld de zorg), tot
managementteams en besturen van verenigingen.
Traject/Training/Works In vier modules komen de vragen aan bod. Elke module is
hop/Maatwerk
een combinatie van doen, ervaren (tijdens het werken met
paarden), met elkaar praten en met elkaar afspraken
maken. Met de ontwikkelthema's feedback, bewegen en
sturen als leidraad.
De vier modules zijn (tussen haakjes de minimale
tijdsduur van een module):
• Kennismaken met spiegelende paarden.
Dit is een workshop (ongeveer 2 uur) gericht op
teambuilding/teamuitje. De diepgang is
beperkter dan bij de overige modules. Wel leer je
elkaar beter (her)kennen, geeft de teamleider snel
een (eerste) indruk van de personen in zijn team.
• Teamstart (ofwel 'Oeps we zijn een team')
Gericht op elkaar leren kennen (sterke kanten),
feedback geven, leren welke invloed non-verbale
communicatie heeft (een dagdeel), alternatief
gedrag ontdekken en oefenen. Met het team
samenwerken en komen tot afspraken over hoe er
onderling wordt gecommuniceerd (tweede
dagdeel).
• Teampresentatie (ofwel 'Het team in de wereld')
Borduurt voort op Teamstart.
Dit product richt zich op de wisselwerking met de
omgeving. Hoe wil je als team overkomen, hoe
geef je sturing aan je omgeving (leiderschap),
aandacht trekken en vasthouden, omgaan met

Investering
Werkwijze

Organisatie

weerstanden e.d.. Ook hier wordt geoefend met
paarden en wordt onderling besproken hoe je als
team wil overkomen en welke rol je wil spelen,
hoe beweeg je. (één dag)
• Teamprestatie (ofwel met visie in actie)
Een team bestaat niet voor de lol. Een team heeft
in de meeste gevallen een resultaatverplichting of
zou deze moeten hebben. In deze module wordt
ingegaan op hoe je een visie ontwikkelt en hoe je
deze in je actie verwerkt. De samenhang van je
besluiten en de weg van visie naar uitvoering
worden verduidelijkt met het mennen als metafoor
voor het managen van bijvoorbeeld een project.
Het sturen ie hier hét thema.
Werkgever/TeambudgetVoor het uurtarief en totale investering zie onder
Organisatie/Kosten en Betaling
Globaal stappenplan bij Na aanmelden, wordt met de opdrachtgever een gesprek
dit product
gepland om de situatie en de doelen/wensen in beeld te
brengen. Naar aanleiding hiervan wordt een aanpak
voorgesteld en uiteindelijk uitgevoerd.
Inschrijving
In de meeste gevallen geeft twee weken voor de gewenste
startdag aanmelden, een redelijke zekerheid dat gestart
kan worden met het traject.
Datum/Tijd
Startdatum en tijdstip op de dag is in onderling overleg te
bepalen. De oefeningen met het paard gebeuren bij
daglicht.
Locatie
De oefeningen met het paard vinden buiten plaats, nabij
de stal van het paard.
De besprekingen naar aanleiding van de oefeningen met
het paard, kunnen nabij de stal, op kantoor of op een
onderling af te spreken locatie plaatsvinden.
Frequentie
Afhankelijk van de module en uw wens.
Afmelden
Afmelding dient voor een individu minimaal 24 uur voor de
afspraak te gebeuren, anders worden de normale kosten
van de afspraak in rekening gebracht. Voor een
teamafspraak minimaal 7 dagen tevoren.
Uitzonderingen: aantoonbare ziekte mens of paard,
ijzel/sneeuw/onweer tijdens een afspraak voor werken
met het paard.
Kosten en Betaling
De kosten hangen samen met de groepsgrootte en de
module. Bij grotere groepen wordt met meer
coaches/trainers getraind.
De kosten bestaan uit:
- kosten voor de coach/trainer
- paard (en eventuele tuig en wagen)
- locatie (voor het werken met het paard en de
besprekingen)
- eventuele lunch, dranken etc.
Betaling vindt afhankelijk van de module geheel of
gedeeltelijk voor de aanvang van de module plaats.
De kennismakingsworkshop wordt vooraf betaald, voor de
overige modulen geldt 50% vooraf en 50% achteraf.

