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Individuele coaching voor teamleiders in de gezondheidszorg
Doelgroep

Teamleiders of hoofdbehandelaren in de medische sector, GGz of
verslavingszorg, zoals medici, psychologen, verpleegkundigen, enzovoort
die hun vaardigheid in het sturen van een behandelteam of verpleegkundig
team effectiever en prettiger willen maken

Toelichting

Het resultaat van een team blijkt sterk af te hangen van de kennis en
vaardigheid van de teamleider betreffende groepsprocessen. Een
teamleider die in die materie goed thuis is kan zijn team
gemakkelijker beïnvloeden en sturen in de gewenste richting.
‘Teaching’ is een nieuwe vorm van begeleiding waarbij op
sommige momenten concrete kennis en vaardigheden worden
gepresenteerd, afgewisseld met coachende begeleiding. In dit traject
krijgt u regelmatig zeer praktijkgerichte kennis en vaardigheden
aangereikt die u direct in uw teamleiderschap kunt uitproberen

Doelstelling

Na het ‘teachings’-traject heeft u het volgende geleerd:
• Meer kennis over de taakorganisatie van een team
• Meer kennis over groepsprocessen in teams
• Meer vaardigheid in het sturen van een team
• Meer zicht op uw eigen houding in de interactie met de teamleden

Inhoud en werkwijze

In een individueel teachingstraject leert u op basis van de theorie van de
groepsdynamica de relaties en groepsprocessen in uw werkomgeving
scherper te doorgronden. Van daaruit krijgt u om te beginnen deskundig
advies over de optimalisering van uw eigen interactiestijl. Vervolgens
krijgt u ondersteuning om succesvol in te grijpen in de interacties binnen
het afdelingsteam, met de bedoeling uw team te sturen op basis van een
goede samenwerking met de teamleden. Daarbij leert u de dynamiek van
het team te benutten voor het teamresultaat.
Met de teamleider worden de vragen geïnventariseerd en concrete doelen
afgesproken, en aan het eind een evalueerd

Doorlooptijd

De duur van het traject is afhankelijk van de specifieke vraag

Kosten

Kosten: € 150,- per gesprek van ¾ uur

Contactpersoon

Drs. Willem de Haas, klinisch-psycholoog/psychotherapeut en docent
groepsdynamica en psychotherapie

