
  
 

 

Teamontwikkeling 
 

Een goede samenwerking in een team is niet altijd vanzelfsprekend. Soms botsen karakters en 
verloopt de onderlinge communicatie niet optimaal. Soms wil je als leidinggevende ook gewoon 
eens tijd maken om met jouw team te sparren over de toekomst, de onderlinge samenwerking en 
communicatie onder begeleiding van een expert.  
 
Elk team is uniek en heeft eigen kwaliteiten en valkuilen. Tijdens teamontwikkelsessies gaan we 

met het hele team aan de slag om de onderlinge samenwerking te bespreken en deze verder te 
verbeteren. Met elkaar komen we uiteindelijk tot nieuwe afspraken om een beter teamgevoel en 
betere resultaten te bereiken. 
 
Onze aanpak 
De trainingen van VIA Academy zijn herkenbaar aan hun praktische stijl. We werken met 
voorbereidings- en praktijkopdrachten om de stap van training naar praktijk makkelijker te maken. 

Om goede resultaten te behalen is het van belang dat de individuen open staan voor verbetering 
en bereid zijn om positief kritisch naar zichzelf en naar anderen te kijken. 

 
Bij teamontwikkeling maken we gebruik van een teamanalyse. Deze analyse geeft niet alleen 
inzicht in de drijfveren, motivatie en communicatiestijl van teamleden, maar ook in de huidige 
teamcultuur, de rollen binnen het team en de sterktes en beperkingen van het team. Afhankelijk 
van de vraag duurt deze training gemiddeld 2 dagen. 

 
Outdoor element 
Indien gewenst kan een teamontwikkeling worden aangevuld met outdoor activiteiten. Samen met 
een externe partner verzorgen wij een 'boostcamp' op maat. Natuurlijk weten we dat bewegen 
zorgt voor een gezond lijf én een gezond hoofd, waardoor prestaties toenemen. Maar met elkaar 
actief in beweging komen in sport en spel heeft nog meer voordelen. Deze 'boostcamp' wordt een 

mooie spiegel voor hoe jullie er momenteel voorstaan als team. Laat jullie verrassen door samen 
net iets verder te kijken dan alleen fysiek in actie te komen. Wie weet komt er wel veel meer in 
beweging! We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, conditie en sportieve 
aanleg. 
 
Door ‘even niet denken maar doen’ worden patronen direct zichtbaar om verder mee aan de slag te 
gaan. Daarnaast draagt samen plezier beleven en uitdagingen aangaan bij aan de motivatie en het 

versterken van het teamgevoel. Onder begeleiding van een professional ga je als team heerlijk de 
natuur in.  
 
Resultaat van de training 
Na afloop van deze training:  

 heb je meer inzicht in jouw eigen gedrag en het gedrag van collega’s 
 heb je zicht op de kwaliteiten, beperkingen en ontwikkelpunten van het team 

 heb je meer inzicht in onderlinge communicatie en samenwerking 
 kun je effectiever communiceren en beïnvloeden 
 is er meer onderling begrip voor elkaar 
 zijn er concrete samenwerkingsafspraken binnen het team 
 zijn er afspraken over de borging  

 

Wil je weten wat wij kunnen betekenen op het gebied van Teamontwikkeling? Neem contact op 
met Talent Development Managers Angelique Reiniers of Inge van Els via 077 3201320 of 
info@viaacademy.nl  
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