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W O R K S H O P

Worstel je soms ook met de conflicten in je teams die je coacht? Heb je het gevoel dat je meer
zou kunnen halen uit de conflicten in de teams en wil je de teams nog beter kunnen helpen met
hun conflicten om te gaan? Dan is deze workshop iets voor jou.

In de praktijk van teamcoaching kom je teams tegen die in conflict zijn. Soms is dat heel
duidelijk en zichtbaar, maar vaker is dat niet op het eerste gezicht waarneembaar. Zo’n conflict
doet iets met jou als teamcoach, niet alleen in de rol als teamcoach maar ook met jou als
persoon. Ga je er hard in, loop je er voor weg of raak je het wel aan maar weet je niet goed wat
er dan verder met te doen?

doelstelling

werkwijze

In deze workshop krijg je zicht op wat conflictcoaching inhoudt en hoe je daar zelf
gestalte aan kunt geven op je eigen werkplek als teamcoach. Er is veel aandacht voor
het erkennen, herkennen en hanteren van conflicten in het team en voor je eigen
conflicthanteringsstijl, en het reflecteren op eigen handelen. Ook wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de waarde van conflicten. Je oefent tijdens de workshop met de
verschillende aspecten van conflictcoaching. Daarbij wordt zowel casuïstiek aangereikt
als casuïstiek van de deelnemers gebruikt.

De workshop bestaat uit een startbijeenkomst van 2 dagen gevolgd door een bijeenkomst
van een dag ca. 4 weken later. De perspectieven van deze dagen zijn ‘de teamcoach en
conflicten’, ‘de teamcoach en een conflict in het team’ en ‘de teamcoach die het team

coacht om zelf conflicten te hanteren’.
 

De eerste dagen staan in het teken van kennismaken met conflict coaching in al haar
facetten. Tussen de startbijeenkomst en de laatste dag ga je in je eigen werkpraktijk aan

de slag met de aangereikte theorie, inzichten en je eigen vragen. Tijdens de laatste dag ligt
de focus op het begeleiden van een team in het meer conflictbestendig worden.

 
De bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat je zoveel mogelijk inzichten en ervaringen

opdoet en dat je leert van en met elkaar. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.
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doelgroep
Interne en externe teamcoaches, die een opleiding
tot teamcoach hebben gevolgd of minimaal 1 jaar
ervaring hebben als teamcoach.

resultaat

• Kun je (ontluikende) conflictsituaties in het team
herkennen en analyseren.
• Heb je inzicht in de wijze waarop jezelf met
conflicten omgaat en hoe je je daar verder in wilt
ontwikkelen.
• Kun je conflicten professioneel hanteren in je rol
als teamcoach en heb je zicht hoe je in proces met
het team het conflict van waarde kan laten zijn.
• Ben je in staat een aanpak te bedenken hoe de
waarde van het conflict te oogsten en de
destructieve werking te begrenzen. 
• Heb je inzicht hoe je een team kunt ondersteunen
in het leren hanteren van een conflictsituatie.

Na het deelnemen aan deze workshop
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Kosten: EUR 1.750 (vrijgesteld van BTW)
Data 1ste groep: dag 1 en 2 op 3 en 4 oktober, dag 3 op 8 november 2022.
Data 2e groep: dag 1 en 2 op 2 en 3 november, dag 3 op 23 november 2022.
Inschrijven: info@academiemensenorganisatie.nl

info


