
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

 

 

 

Coachend leidinggeven & 

teamontwikkeling 
online training over samenwerking en zelforganiseren  

voor leidinggevenden 

 
 
Hoe krijg je een zelforganiserend team? In welke fase zit jouw team? En wat vraagt dat van jou als leider van 

het team? 

In deze online virtual training leer je welke fasen een team doorgaat, voordat een team tot zelforganisatie 
komt. We staan ook stil wat voor soort leiderschap je nodig hebt in welke fase. Met korte interactieve 
oefeningen staan we stil bij de verschillende fasen en maken we ook een analyse wat jouw team nodig heeft. 
Tot slot zal je komen tot een actieplan voor jouw team.  
 
De training is gekoppeld aan de kennis van DISC, daar de 4 soorten leiderschap, die nodig zijn gekoppeld zijn 
aan de voorkeuren. In deze online training van 2 uur krijg je meer 
inzicht,achtergrond en praktijk ervaring met de volgende onderwerpen;  
 

• Een analyse te maken van de fase waarin het team zich bevindt; 
• Kijken naar eigen leiderschapsvoorkeuren; 
• Een strategie te bepalen hoe je een team optimaal te begeleiden; 
• Kennis hebben van de fasen waar een team doorheen gaat. 
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Dit ga je leren  

 

De training is praktisch toepasbaar door een aantal handvatten waarmee je meteen mee aan de slag kunt.   
In deze online training van 2 uur krijg je inzicht in de fasen waar een team doorheen gaat en wat daar voor 
leiderschap bij nodig is. Je gaat ook kijken waar jouw team staat en gericht actie op ondernemen. 

Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld met korte praktische oefeningen in een virtuele 
omgeving. De volgende onderwerpen aan de orde: 

 Theorie van de 4 fasen (van Tuckman); 
 De koppeling van de 4 leiderschapsvoorkeuren aan DISC; 
 Inzicht in eigen voorkeuren in aansturing team; 
 Een analyse van het eigen team; 
 Het bepalen van een strategie voor het team. 

 

Investering 

 
Tijd: De training zal 2 uur duren 

Deelnemers: aantal deelnemers is tussen 4 - 6 

Kosten: de kosten zijn € 195 (ex. btw, € 40,95) per persoon. 

Benodigdheden: Laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding zullen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining sturen.  

 

 

Aanmelden 

 

Om je aan te melden kan je gaan naar: www.earlybridge.nl/training   

 


