
 

Ontwikkeling van leiderschap als 
hefboom voor teamontwikkeling 

Masterclass teamcoach 

Een traject waarin je je eigen rol als 
leidinggevende teamcoach onder de 
loepe neemt en leert hoe je je eigen rol 
kan inzetten om je team te laten groeien. 
Je krijgt inzicht op hoe je je leiderschap 
complementair aan het team kan 
inzetten en hoe je contexten creëert die 
het team prikkelen tot het opnemen van 
eigenaarschap voor de teamopdracht. 

Donderdag 05  & vrijdag 06 september 

2019 ( 09.00 – 17.00 ) 

de leidinggevende rol, complementair 

aan het team 

Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 

2019( 09.00 – 17.00) 

de rol van teamcoach als onderdeel 

van de leidinggevende rol 

leidraad 

het boek “ zonder leiders geen zelfsturing” 

een boek waarin1 definitie van leiderschap en 1 

definitie van team, twee leidende principes, drie 

axioma’s en 4 op elkaar steunende niveaus de 

rode draad vormen voor 

organisatieontwikkeling in functie van 

autonome teams. 

We vertrekken vanuit het eigenaarschap van het 

team en de bijhorende organisatievorm en de 

noodzakelijke rolontwikkeling van alle functies. 

We zoemen in op de rol van de leidinggevende. 

Een rol die complementair aan het team wordt 

ingezet. Vertrouwen in en dienstbaarheid aan 

het team zijn de ankerpunten van de verbinding 

leidinggevende – team. 

Contact opnemen 

Telefoon: +32496178905 

E-mail: info@vocabis.be 

Web: www.vocabis.be 

 
VOCABIS 
Bevelsesteenweg 16A 

2222 Heist op den berg 
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HR social profit 
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“De essentie van 

leiderschap is om meer 

leiders voort te brengen, 

niet meer volgers”S. Sinek 

 

Hoe schrijf je in? 

Inschrijving mogelijk tot 28 juni 2019 

Je stuurt een mailtje naar 

info@vocabis.be met als onderwerp “ ik 

schrijf me in voor “ masterclass 

teamcoach” en volgende gegevens: 

Naam 

functie 

organisatie 

adres 

telefoonnr. 

emailadres 

 

Vervolgens krijg je een uitnodiging tot 

betaling. Je inschrijving is definitief na 

betaling. 

Ook mogelijk in house 

Je kan deze opleiding ook in je organisatie 

binnenhalen. Neem contact via info@vocabis.be  

-------------------------------------------------- 

“je moet geen slimme mensen 

aantrekken en hun vervolgens 

zeggen wat ze moeten doen. Je moet 

slimme mensen aantrekken en 

vragen wat jij moet doen” S. Jobs 

----------------------------------------- 

Wat het kost 

Voor het hele traject: € 990,00 ( btw 

inclusief)Bij meerdere inschrijvingen van 1 

organisatie geldt een korting van 10% per 

persoon 

wat je krijgt 

-4 dagen opleiding, in verbinding met je eigen 

praktijk 

-het boek “ zonder leiders geen zelfsturing” 

-uitgebreide documentatie 

- verzorgd onthaal en een verzorgde 

broodjeslunch 

 

Michel Rosius 

Senior consultant, opleider, coach, 

teamcoach, organisatiecoach, auteur 

Waar? 

Het Achterhuis 

Diksmuidestraat 41 

9000 Gent 

Het Achterhuis is vlot bereikbaar zowel met 

openbaar vervoer als met de wagen.  

 

Station Gent-Sint-Pieters :  

10 min. stappen  

 

De Smet de Naeyerpark (parking):  

3 min. stappen  
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