
Training Teamontwikkeling 
1 dag 

Teamwerk is een cruciale factor in het bereiken van 
projectsucces. Het ontwikkelen van een effec=ef 
team is dan ook een van de primaire verantwoorde-
lijkheden van de projectleider. Juist in projecten is 
het daarbij zaak om het team zo snel mogelijk 
produc=ef te krijgen. En, een goed func=onerend 
team ontstaat niet vanzelf maar is het resultaat van 
een goed geregisseerd proces. 

Resultaat 
In de ééndaagse training Teamontwikkeling verkrijgt 
u inzicht in het natuurlijke proces van teamvorming. 
En heeF u prak=sche handvaGen gekregen om dit 
natuurlijk proces te versnellen via gerichte gedrags-
interven=es. Tot slot, heeF u uw gedragsrepertoire 
gericht op teamontwikkeling vergroot. 

Doelgroep 
De training Teamontwikkeling is bestemd voor 
projectleiders, project-coördinatoren en teamleden 
die construc=ef willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van het projecGeam. 

Programma 
• de plaats en betekenis van het team 
• het team als mini-organisa=e 
• de fasen van teamontwikkeling 
• inhoud en proces 
• het gebruik van sleutelmomenten 
• teamsamenstelling 
• teamrollen 
• de dynamiek tussen projectleider en team 
• vertrouwen als basis voor samenwerken 
• culturele verschillen 
• de kenmerken van agile teams 
• mee=ngs en mogelijkheden 
• construc=ef omgaan met fric=e 
• virtuele teams 

Werkwijze 
In de training Teamontwikkeling stemmen we de 
aangeboden stof zoveel mogelijk af op uw vragen en 
leerbehoeFen. Via een korte telefonische intake 
voorafgaande aan de training brengen wij deze 
leerbehoeFen samen met u in kaart.  

SoF skills 
SoF skills voor projectleiders zijn een must. In 
gangbare projectmanagement-methodieken zoals 
PMI, PRINCE2 of IPMA worden de zachte, gedrags-
ma=ge aspecten van het managen van projecten 
buiten scope geplaatst of als vanzelfsprekend 
aanwezig verondersteld. Deze training is bedoeld om 
deze lacune in ‘the body of knowledge’ op te vullen.  

GroepsgrooGe 
In verband met het Corona-virus volgen wij de 
overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op 
rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de 
groepsgrooGe vanaf 1 juni 2020 tot nader order 
maximeren op 6 deelnemers. Daarmee garanderen 
wij ruimschoots de 1,5 meter afstand.  

Prak=sche zaken 
• U ontvangt de in de training gebruikte materialen 

in digitale vorm. 
• De training vindt plaats van 9:00 - 17:00 uur bij 

een lokale ves=ging van Seats2Meet op de door u 
opgegeven loka=e.  

• U ontvangt ter voorbereiding op de training een 
lees- en reflec=e-opdracht. 

• U ontvangt na afloop een CLTR-cer=ficaat van 
deelname aan deze training. 

Investering  
De investering voor deze ééndaagse training 
bedraagt € 475,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. 
 € 37,50 voor het dag-arrangement. De totale 
investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is 
mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren. 

InCompany 
Wij kunnen deze training ook InCompany aanbieden 
en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke 
wensen vanuit uw organisa=e. Neem contact met 
ons op (info@cltr.nl) als u hierin geïnteresseerd bent.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
http://www.cltr.nl

