BE2DAY

COACHING, TRAINING EN INTERIM OPDRACHTEN BINNEN DE JEUGDZORG

Teamcoaching heeft als doel teams te ondersteunen in hun ontwikkeling naar
meer succes, betere samenwerking en meer werkplezier. Ook op momenten
van interne of externe crisis, (onderhuidse) conflicten, ontevredenheid en
spanning, kan coaching veel betekenen voor een team. De groepsdynamieken
laten zich direct en ter plekke zien en vormen de aanknopingspunten voor de
teamcoach. Uitgangspunt voor verandering is daarbij altijd wat er nú al goed
gaat. We haken aan bij succesmomenten en focussen op mogelijke ‘quick
wins’, om zo samen een positieve teamgeest te creëren en vast te houden.
Voorop staan altijd de resultaten die de organisatie voor ogen heeft.

TEAMCOACHING
Werkwijze
Onze teamcoaching start met een gesprek met de opdrachtgever.
In de meeste gevallen is dit de leidinggevende van het team die
verantwoordelijk is voor het behalen van de gewenste doelstellingen.
Het doel van dit eerste gesprek is om duidelijkheid te verkrijgen
over de aanwezige dynamiek en de gewenste doelstellingen van de
opdrachtgever. Daarnaast heeft dit gesprek tot doel de opdrachtgever
helder te positioneren ten opzichte van het team. Dit eerste gesprek
bieden wij u kosteloos en geheel vrijblijvend aan.
Na het eerste orienterende gesprek met de leidinggevende volgt een
sessie met het team. Zo’n eerste sessie neemt meestal een dagdeel
in beslag en heeft tot doel de doelstellingen met elkaar te toetsen en
vooral gemeenschappelijk te maken. Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan het commitment om ook daadwerkelijk bij te dragen aan
het behalen van de gewenste doelstellingen. Tijdens het bespreken van
de doelstellingen en het commitment worden de eerste patronen van
het team zichtbaar en start de teamcoaching.
BE2DAY begeleidt (persoonlijke) groei
en veranderingsprocessen binnen de
jeugdzorg.

Praktische informatie
Teamcoaching kunnen wij op locatie bieden. Het programma van de
teamcoaching stellen we altijd vast in overleg met de opdrachtgever.

BE2DAY
biedt
trainingen
op
maat, individuele coaching en
teamcoaching. Daarnaast zijn wij
beschikbaar voor interim-opdrachten,
waarbij voor korte of langere tijd inzet
van een orthopedagoog, projectleider
of interimmanager gewenst is.

Kosten
Ons tarief voor teamcoaching bedraagt 475 euro voor een dagdeel.
Alle bedragen zijn excl. BTW, incl. reiskosten en materiaalkosten.
Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever trainingsruimte beschikbaar stelt. Voor het verzorgen
van een trainingsruimte door BE2DAY wordt een meerprijs in rekening gebracht.
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