
 

 

 

 

 

Voor consultants die de diepte in willen met 

teams, bieden wij de certificeringsopleiding 

Drijfveren in Teams aan waarin behalve de 

technische analyse van groepsprofielen tevens 

de groepsdynamiek in de volle breedte aan 

bod komt. Je leert: 

 Veelzijdige analyses te maken op basis 

van teamprofielen (kracht en valkuilen 

van het team, onderlinge relaties, 

aansluiten bij taken, management en 

teamcultuur)  

 Inzicht te krijgen in patronen die 

karakteristiek zijn voor 

teamcombinaties 

 Werken met de Dataviewer 

Na afloop van deze opleiding ben je in staat 

om groepen en teams te begeleiden op basis 

van waarden gestuurd denken. 

N.B.: hoewel enkele aspecten van 

teamcoaching zijdelings aan bod komen, is het 

geen opleiding tot teamcoach! 

  

Dag 1 - Teamculturen   

Op deze eerste dag wordt aan de hand van 

een in de praktijk veelgebruikt 

teamontwikkelingsmodel bekeken hoe dit te 

combineren is met de Profile Dynamics® 

profielen. 

Je leert volgens welke patronen 

teamontwikkelingsprocessen verlopen en wat 

je met drijfveren kunt doen om het 

teamproces te ondersteunen. Hoe leer je  

teamleden elkaars talenten te (h)erkennen en 

beter met elkaar samen te werken?   

Dag 2 – Teamdynamiek 

Op deze dag wordt aan de hand van 

praktijkcases behandeld hoe je met diverse 

instrumenten het groepsproces stuurt en 

beïnvloedt. Met oog voor je eigen drijfveren, 

die van de groep en de onderlinge percepties. 

Hoe en waar begin je? Hoe communiceer en 

motiveer je vanuit drijfveren?  

Welke middelen hebben we daarvoor? Welke 

effecten kun je verwachten en hoe ga je 

daarmee om? Wat zijn do’s en don’ts? 
Kortom, hoe verbeter je teamprestaties door 

het werken met drijfveren?   

In dit blok gaan we ook in op leiderschap-

stijlen, aansluiting van het team met rol en 

taak en koppelen we elk onderdeel steeds aan 

de Profile Dynamics® groepsprofielen.  

Praktische informatie 

De opleiding Drijfveren in Teams duurt 2,5 dag 

en wordt afgesloten met een examen. Voor de 

actuele data verwijzen wij u naar onze website 

www.profiledynamics.com 

Kosten: € 2495,-- ex. btw inclusief dataviewer. 

 

Interesse? 

Voor meer informatie en aanmelding: 

Profile Dynamics  

T 036 54 65 243 

E office@profiledynamics.nl 

W www.profiledynamics.com 
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