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"Verbeter de samenwerking, begin bij jezelfl"
"Ik vind het lastÍg om mijn collega aan te spreken".
"Mijn collega gedraagt zich alsof zij de leidinggevende is".
"Ik vind het moeilijk om die aardige collega te wijzen op werk wat ze laat liggen".
Zomaar een aantal uitspraken van medewerkers. Misschien herken je je in één van deze uitspraken.
Of zie je juist dat het in jullie team heel natuurlijk is dat je elkaar aanspreekt op
verantwoordelij kheden.

In deze kofte, praktijkgerichte training die Spoor 7 aanbiedt aan teams in ondenruijs, hulpverlening en
kinderopvang ga je door middel van het model van de Transactionele Analyse ontdekken wat jouw
gedrag met het gedrag van je collega doet.
Je zult ervaren dat je het gedrag van een collega kunt beïnvloeden als je jezelf anders opstelt.
Daardoor zal de samenwerking makkelijker en prettiger worden en op basis van gelijkwaardigheid
zijn. Je zult merken dat je tijdens en na de training inzichten krijgt waardoor je beter gaat begrijpen
waarom de samenwerking met de ene collega zoveel makkelijker gaat dan met de andere. Je krijgt
handvatten hoe je elkaar makkelijker kunt aanspreken en daarmee de samenwerking (nog) prettiger
maakt.

Voor wie?
Deze training wordt aangeboden aan docenten, hulpverleners en pedagogisch medewerkers. Per
trainÍng kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
Deze training is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 3 registeruren. Docenten kunnen deze training
toevoegen in hun portfolio.
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Investering
Deze training wordt alleen in-company aangeboden en kost €.750,-. De training duurt 3 uur.

Trainer
Marion Kemeling-Schurink (L967) is docent speciaal ondennrijs en maatschappelijk werker. Ze werK
fulltime als traÍner, coach en superuisor in haar eigen bedrijf SpoorT Coaching te Deventer. Marion is
gespecialiseerd in begeleiding van docenten, specifiek in het omgaan met (verwachte)
gedragsproblemen.

Informatie en aanmelden
Enthousiast geraakt? Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!

Spoor 7 Coaching
Diepenveenseweg
7413 AP Deventer
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06-48707778
info@spoorT.com
www.spoorT.com

KvK 081 97183

BTW NL1 01022426801
IBAN NLOs |NGB 0007351075

