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Teamcoaching

Thema’s voor teamcoaching
Onderlinge samenwerking
Teamcommunicatie
Invloed door feedback
Omgaan met (onderhuids) conflict
Herkennen van onderliggende patronen, overtuigingen en normen
en het effect ervan op het functioneren van het team

Visie op teamcoaching
Teamcoaching is een effectieve ingang, om als groep mensen met elkaar nieuwe wegen te
leren, om samen te werken in een gezonde en lerende werkomgeving en daarin
uitzonderlijke resultaten met elkaar neer te zetten.
Dit door inzicht in wat zich in de hier-en-nu situatie afspeelt in het team en hoe het
team daar zelf een effectieve vorm aan kan geven door gebruik te maken van de
dieperliggende kennis die ieder tot zijn beschikking heeft.

Effecten / resultaten van teamcoaching
Teamsamenwerking
Open communicatie
Zelfreflectief vermogen en daarmee teamleervermogen
Bewustzijn van ieder over zichzelf en het effect op anderen in het team
Benutten van ieders individuele kwaliteiten
Rust in teamhandelen
Effectiever teambesluiten nemen

Inspiratiebronnen van de teamcoach
Studie Bedrijfseconomie
Neuro Linguïstisch Programmeren
Teamcoach training door School voor Coaching
Lichaamsgerichte trainingen
Almaas retreats (in het hier en nu aanwezig zijn)
Presence – Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Betty Sue Flowers
Persoonlijke ontwikkeling

Procesbegeleiding
Thema’s  voor procesbegeleiding:
Cultuurontwikkeling
Organisatieontwikkeling door mensontwikkeling
Visieontwikkeling
Bouwen aan open communicatie en samenwerking
Innoveren vanuit presence
Competentiemanagement

Visie op procesbegeleiding:
Procesbegeleiding door Oorsprong Consult is als coaching op organisatieniveau. 
Het is een geschikte ingang voor organisaties waar mensen het succes van de organisatie bepalen 
en waar de voortdurende veranderingen in de omgeving het noodzakelijk maken collectief effectief 
lerend te zijn. In het proces leert de organisatie dieperliggende kennis te herkennen, benutten en 
als uitgangspunt voor handelen te maken, door meer bewustzijn in het hier en nu te ontwikkelen. 
Dit is dé ingang voor een blijvend lerende organisatie. Door organisatieontwikkeling vorm te geven 
vanuit de visie dat die ontwikkeling start bij mensontwikkeling, ontstaat er een vruchtbare bodem 
voor afgestemde groei die beklijft. Ervaringsgericht leren, zowel indoor als outdoor, vormt de basis 
van de mensontwikkeling. 

Effecten / resultaten van procesbegeleiding:
Zelfreflectief en lerend vermogen   
Leren en handelen vanuit de toekomst   
Doel- en op duurzaamheid gerichte samenwerking   
Open communicatie   
Innovatief vermogen   

Inspiratiebronnen van de procesbegeleider:
Theory U – Otto Scharmer
Presence – Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Betty Sue Flowers
Almaas retreats (in het hier en nu aanwezig zijn)
Teamcoach training door School voor Coaching
Persoonlijke ontwikkeling
Lichaamsgerichte trainingen
Neuro Linguïstisch Programmeren
Studie Bedrijfseconomie


