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Teambuilding en Team Revitalisering 

 “ Ik dacht dat er vertrouwen in dit team was, maar na deze workshop voel ik dat er echt 
vertrouwen is. Door het gevoel van openheid en vertrouwen, kan ik veel beter bijdragen.” 

 Deze coaching workshop kan u helpen als: 

 het management team voelt dat er meer uit de samenwerking te halen is, door het 

verbeteren van de onderlinge communicatie en het wederzijds begrip.  

 “Het Nieuwe Werken” wordt geïntroduceerd, hoe is de communicatie gewaarborgd? 

Samen vinden we het antwoord op de vraag hoe je op afstand samenwerkt en hoe je 

helder met elkaar communiceert.  

 Uw maatschap een “dag op de hei” met verfrissende verdieping wil. Hoe is de 

onderlinge samenwerking na al die jaren? Welke patronen zijn ingesleten en voor 

welke verandering is het nu tijd?  

Kan in een dag werkelijk zo’n verschil worden gemaakt? 

Ja, en het is nog leuk ook! 

Wij benadrukken dat een herhalings workshop om de gewenste veranderingen beter te 

verankeren echt nodig is. 

Een voorbeeld: (referenties vind u op mijn website) 

In kleine stapjes, met veel tijd om te luisteren in een ontspannen sfeer, vertelt elk groepslid 

iets over zichzelf, gestimuleerd door vragen van de coach. De vragen veranderen en 

verschillende spelvormen komen aan bod, waardoor geleidelijk een beeld tevoorschijn komt. 

De dag verloopt aan de hand van de Lumina Spark methode (www.luminalearning.com) met 

de bijbehorende kleurenkaarten, aspecten en persoonlijke kwaliteiten. 

Rond de lunch wordt uw Lumina Spark profiel, samengesteld aan de hand van een tevoren 
online ingevulde vragenlijst, met u persoonlijk besproken. Het wordt dan nog makkelijker 
elementen daaruit naar wens met de anderen te delen. 

Daarna focusseren wij op het teamdoel, en de weg er naartoe met de opgedane kennis.  

Aan het eind van de dag leidt het diepere begrip voor elkaar tot betere communicatie in het 
team, en zijn de stappen bepaald waarmee het groepsdoel kan worden bereikt. 

Vertrouwen en een gezamenlijk doel verbinden de teamleden, die elkaar weer recht in de 
ogen durven kijken bij opbouwende feedback. 

Elke groep heeft een eigen karakter en eigen issues, daarom vereist het maatwerk. Graag 

bespreek ik wat u wilt bereiken met uw team. 

Han de Ronde 
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