
Training
‘Groeien naar
een TOP
zorgteam!’ 

E-LEARNINGS

In deze folder vind je

informatie over de training

‘Groeien naar een TOP

zorgteam’. Ben je

leidinggevende in de zorg, of

verantwoordelijk voor de

samenwerking in een team?

Dan is deze training voor jou.  

Locatie: Deze training kan zowel
offline als online worden gevolgd.
Het is mogelijk om de training in
company te geven.
Materiaal: Al het lesmateriaal kun
je vinden in de online
leeromgeving. Extra hardcopy
lesmateriaal wordt op de eerste
trainingsdag verstrekt.

CURSUSINFORMATIE

4 LIVE
TRAININGS-
DAGDELEN 
Modules van elk 4
uur, op locatie.

in de online
leeromgeving

BLENDED
LEARNING

AANMELDEN?
Mail naar
info@triplebalance.nl
of bel 06-41369854



TMA methode voor het ontdekken van drijfveren en talenten en

het ontwikkelen van competenties.

Model van Lencioni over de 5 succesfactoren van teamwork.

Model van de Drama driehoek over dynamiek in relaties.

In de training worden diverse methoden behandeld en leer je deze

toe te passen in de dagelijkse praktijk. Je leert meer over:

1.

2.

3.

2 pm - 5 pm

Doel van de training 
‘Groeien naar een TOP zorgteam’

Hoe je beter aansluit bij de behoeften van het team en hoe je talenten

benut.

Hoe je gezonde werkrelaties ontwikkelt.

Hoe je frustraties in het team voorkomt en weg neemt en welke

vaardigheden daar voor nodig zijn.

Hoe je zorgt voor gezamenlijke focus en verantwoordelijkheid.

Tijdens deze training in 4 dagdelen leer je: 

Leerdoelen van de training

Componenten training

Fysieke training in 4 dagdelen
Verdeeld over 4 modules 
Aanvullend online zelfstudie
voor en na elk dagdeel 



De training bestaat uit blended learning. Dat betekent dat er een 

 deel in de online leeromgeving plaatsvindt. Dat is ondersteunend aan

de live, klassikale trainingsdagdelen, waar er veel tijd is om te

oefenen. 

Al voor de eerste trainingsdag ga je zelf online aan de slag met het

voorbereidend werk. Het is voor het volgen van de training

noodzakelijk dat je voor elke live dag, online werk voorbereidt. 

Blended learning en online leeromgeving

Criteria voordat je begint

Je hebt voorafgaand aan de training een TMA
Talentenanalyse gemaakt en deze is teruggekoppeld door
één van onze adviseurs of één van de TMA adviseurs binnen
uw eigen organisatie. Deze is inbegrepen. Neem de TMA mee
naar de training. 
Het maken van het voorbereidend werk in de online
leeromgeving.

studielast
Eigen TMA Talentenanalyse maken en bespreken 2 uur

Klassikale contacturen training (online of op locatie) 12 uur 

Zelfstudie online leeromgeving 2 uur  

Totaal studielast: 16 uur



Programma Training  ‘Groeien naar een TOP zorgteam’

Dagdeel 1

Bewustwording van de drijfveren in het team 

Welke frustraties in teamwork kun je onderscheiden en herken je?

Welke behoeften kun je onderscheiden? Behoeftetheorieën, Murray

Welke talenten kun je onderscheiden?

Welke behoeften en talenten zijn kenmerkend voor de zorgsector?

Hoe ga je om met de kwaliteiten en valkuilen die horen bij deze

talenten?

Inzicht in rollen en gedrag in (on)gezonde werkrelaties m.b.v. de

drama driehoek.

Hoe herken je de rollen?

Hoe help je jezelf en de ander van rol te veranderen?

Gezonde werkrelaties in het team 

Dagdeel2 



Programma Training  ‘Groeien naar een TOP zorgteam’

Dagdeel 3 

Het functioneren van het team

Wat valt je op in reflectie op de praktijk n.a.v. opdrachten?

Hoe voorkom je frustraties in teamwork?

Hoe neem je frustraties in teamwork weg?

Hoe maak ik een team ontwikkelplan met mijn team?

Wat zijn aandachtspunten voor ontwikkeling?

Welke talenten spelen een rol bij ontwikkeling?

Welke competenties zijn belangrijk in TOP teams?

Van inzicht naar teamontwikkeling 

Dagdeel 4 



Training
‘Groeien naar
een TOP
zorgteam!’

Ben je enthousiast geworden om deze
training te volgen?

We hopen je snel te zien!

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op,
telefonisch kan dat op 06-41369854 of via de mail

info@triplebalance.nl


