
Online training Teamcoaching 

3 maanden   start 23 augustus 2021      Investering €799 excl BTW 

 

 Wat kun je verwachten van deze training? 

• 4 dagdelen training van twee doorgewinterde teamcoaches en helden 

in luie interventies 

• Veel oefenen (ja, ook online) met als doel dat je sneller patronen in 

teams gaat zien 

• Droog oefenen met slimme interventies, passend bij jouw stijl van 

teamcoachen en jouw werkelijkheid 

• Mooie spiegels rond jouw persoonlijke stijl, triggers en kwaliteiten 

• Wekelijkse praktijkopdrachten en bijeenkomsten in buddygroepen 

• 1 individueel online coachgesprek naar aanleiding van jouw 

praktijkopdracht 

 

Wat ga je leren? 

• je gaat beter zien welke stappen je in welke volgorde te zetten hebt met 

het team 

• je gaat beter, scherper en sneller patronen zien in teams, waardoor je 

eerder tot de kern komt 

• je leert welke interventies je kunt inzetten, waardoor jouw team(s) beter 

gaan presteren 

• je leert je eigen triggers met betrekking tot conflict, gedoe en te hard 

werken makkelijker herkennen 

 

De ingrediënten van deze training 

De training is verspreid over 14 weken (ongeveer 3 maanden). 

De training bestaat uit: 

• Online content, opdrachten in je buddygroep en praktijkopdrachten; 

• 4x een online live sessie van 3 uur; 

• 1x individueel een online coachgesprek. 

  

Dus deze 14 weken ga je naast de online-bijeenkomsten ook individueel aan 

de slag in jouw praktijk. Houd hiervoor rekening met gemiddeld 1,5 uur per 

week tijdbesteding voor de duur van de training. 

 

  

https://firijn.nl/programmas/luieteamcoaching/


Tijdspad van de training 

De training beslaat in totaal 14 weken. 

Op 23 augustus ontvang je de eerste materialen, de eerste online sessie vindt 

plaats op 6 september. De online sessies vinden allemaal plaats van 09.00 – 

12.00 uur.  

 

In de tussenliggende weken ontvang je elke week online materiaal en/of een 

praktijkopdracht. 

 

Data Inhoud van modules 

Week 34: 23 

augustus 

Introductie 

Doelstelling training 

Onze visie op teamcoaching 

Week 35 Zes stappen in vogelvlucht 

Stap 1 : De bovenstroom op orde 

Praktijkopdracht 

Contact met buddyteam 

6 september Online live sessie 1: de basis op orde 

Week 37/38 Praktijkopdracht  

Stap 2: overeenstemming over huidige situatie 

Kijken naar teams 

Week 38: contact met buddyteam 

Week 39 Praktijkopdracht 

5 oktober Online live sessie 2: teampatronen  

Week 41 Praktijkopdracht 

Week 42  Luie interventies: wat zijn dat? 

Praktijkopdracht voor- achtergrond 

Contact met buddyteam 

Week 43 Teamculturen, praktijkopdracht 

Formuleren individuele coachvraag 

Week 44 Meditatie-oefening eigen triggers 

Contact met buddyteam n.a.v. praktijkopdrachten 

11 november Online live sessie 3: eigen triggers 

Week 46 en 47 Stap 3: Focus 

Praktijkopdracht 

Stap 4: Belemmeringen wegnemen 

Individueel online coachgesprek 

Contact met buddyteam 

Week 48 en 49 Stap 5: Iedereen verantwoordelijk maken 

Stap 6: Onderhoudsplan 



14 december Online live sessie 4: verandering vasthouden 

 

 

De trainers 

Annemieke Figee en Leonie van Rijn zijn ervaren teamcoaches die je graag 

meenemen in hun verfrissende manier van werken met teams. Recht voor zijn 

raap en resultaatgericht gaan zij met je aan de slag.  

 

Annemieke en Leonie coachen teams met een eigen ontwikkelde methodiek. 

Ze trainen al een aantal jaren andere teamcoaches en managers in hun 

werkvormen en in luie teamcoaching.  

 

Een online-training bestond nog niet. Daarom is deze eerste keer een pilot, 

voor een speciale prijs. We vragen je in ruil uitgebreid om feedback en om 

onze mogelijke fouten en domme acties op de koop toe te nemen.  

 

Uiteraard delen we al onze kennis en ervaring met je, ontvang je mooi en 

inspirerend materiaal en geven we je tips en handvatten waarmee je jouw 

teamcoaching verder kunt brengen. 

 


