Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor ervaren coaches, supervisoren,
teamleiders en begeleiders die zich verder willen verdiepen in het
coachen van groepen en teams. De opleiding sluit het beste aan
bij een hbo-werk- of -denkniveau, aangevuld met een gerichte
opleiding op het vlak van coaching, supervisie of begeleidingskunde. Of bij ruime ervaring als teamleider / afdelingsmanager,
van een groep zelfstandig werkende professionals. Verder is de
opleiding geschikt voor mensen die een eigen praktijk als teamcoach willen beginnen of hun eigen praktijk verder willen uitbouwen.

Opleiding tot
Teamcoach

TEAMCOACHING VOOR IEDEREEN

Praktische informatie
Programma
• 9 lesdagen, op donderdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.
• Start: 3 oktober 2019 t/m 16 april 2020.
• Locatie: Albregt Engelmanstraat 3, Rotterdam.
• De 6e bijeenkomst vindt plaats op een inspirerende locatie
in IJzendoorn. Deze dag is inclusief lunch en afsluitende
avondmaaltijd.
Kosten: € 2.250,- (btw vrij) exclusief studiemateriaal ten bedrage van
ongeveer € 250,-.
Heb je interesse? Je bent altijd welkom voor een kennismaking. Neem
contact met ons op via info@begeleidenvooriedereen.nl
Wij streven naar een hoge kwaliteit en zijn geregistreerd bij het
CRKBO. Daarnaast is de teamcoachopleiding opgenomen in het
nascholingsaanbod van het LVSC voor 12,5 PE punten. (www.lvsc.eu)
Kijk op www.begeleidenvooriedereen.nl voor meer informatie.

Teamcoaching voor iedereen

Begeleiden voor Iedereen
Wij verzorgen opleidingen en leergroepen voor mensen die
werkzaam zijn als begeleider, supervisor, coach of leidinggevende of die zich hiertoe willen laten opleiden. Deze professionals begeleiden of ondersteunen mensen in moeilijke
situaties, begeleiden veranderingen binnen organisaties,
geven sturing aan teams of begeleiden mensen die privé of in
het werkzame leven voor grote veranderingen staan.
De opleidingen van Begeleiden voor Iedereen leiden op tot
Coach, Supervisor, Teamcoach of Intervisiebegeleider. Wij
organiseren opleidingen en activiteiten waarbij onder andere
normatieve professionaliteit, werken in het hier en nu van de
context, diversiteit en ontschuldigen centraal staan.

Zo werken wij…
Coachen gaat niet over de expert zijn en weten wat goed is
voor de ander. En als coach hoef je je leven niet perfect op
orde te hebben, laat staan onder controle. Coachen vraagt de
overtuiging dat de ander (het team) zelf de wijsheid in pacht
heeft om het probleem of vraagstuk waar hij voor staat op te
lossen. Alleen kan hij of zij er nu even niet bij. Als coach help
je de ander (het team) zijn eigen wijsheid weer aan te kunnen
boren.
De vraag waarmee mensen komen voor begeleiding staat
nooit op zichzelf. Deze vraag is altijd ontstaan in de omgeving waarin men werkt of leeft. Wij werken met deze context
als een hele belangrijke bron om ruimte te maken voor iets
nieuws. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar teamcoaching
is een hele belangrijke bron de relatie van het team tot haar
omgeving (waaronder de rest van de organisatie).

De opleiding kijkt vanuit een begeleidingskundig perspectief waarbij
ervaringsgericht werken met oog voor context, historie, levensloop,
complexiteit, gelaagdheid, onderzoeken en co-creatie, centraal staan.
Er is aandacht voor dat wat teamcoaching zo specifiek maakt en wat
dit betekent voor jou als coach.
Het besef dat we allemaal van elkaar verschillen en dat dat verschil
niet opgelost hoeft te worden, is erg belangrijk. In deze opleiding leer
je hoe je het verschil dat binnen en tussen groepen bestaat, kunt inzetten opdat deze groepen tot ontwikkeling kunnen komen. Daarbij
benut je alles wat je al in je bagage en aan ervaring hebt en vul je dit
aan met de ervaring van de docenten en collega deelnemers.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van dat wat er in onze samenleving
aan de orde is rondom groepen, teams en organisaties.

Zo denken wij erover…
Onze samenleving is niet terug te brengen tot een inzichtelijke,
ordelijke en begrijpelijke constructie. Daarmee doe je deze tekort. Dit
geldt ook voor organisaties. Alle theorieën zijn helpend en schijnen
licht op een stukje, maar we moeten niet vergeten de complexiteit
als zijn geheel te waarderen. Daar waar mensen samenwerken, is er
altijd gedoe. Dit gedoe hoort erbij. In plaats van onsuccesvol te blijven zoeken naar methodieken die het gedoe laten verdwijnen, zoeken wij de ruimte op om het gedoe te benutten en te hanteren. Dit is
een aanpak die vraagt om samen met teams en opdrachtgevers op
te trekken. En het vraagt van de coach een onderzoekende houding,
die de verleiding om de externe expert te zijn, kan weerstaan.

Hier zetten wij ons voor in…
De docenten en supervisoren van onze opleiding hebben een duidelijke missie: het is onze wens dat iedereen in Nederland en België de
mogelijkheid heeft om goed begeleid te worden. Dit geldt ook voor
teams of andere samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven of de
sociale sector.
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