
 

Training effectieve teamleiding  

3 cursusdagen  
 

Effectief teams leiden  
Hoe maak je van een team een creatieve en inspirerende werkplek en tevens een geoliede machine? 

In onze module Effectief vergaderen ligt de nadruk op het creëren van een veilige plek waarin 

innovatieve en 100% gedragen teambesluiten ontstaan. In Effectief teams leiden gaat het erom dat 

die besluiten ertoe leiden dat het team haar doelen realiseert. Hoe optimaliseer je de samenwerking, 

richt je de focus op de klant, ontwerp je een compleet gemeenschappelijk werkproces en komen er 

duidelijke en breed gedragen ‘targets’ met mandaten. En worden deze succesvol geleid, gemeten en 

bijgestuurd. 

Wat kunt u bereiken met deze cursus? 

+ Het team focussen op een 

   gemeenschappelijke doelstelling 
+ Een samenhangend, compleet en 

transparant gezamenlijk werkproces 
+ Sterke medeverantwoordelijkheid van 

teamleden voor de gezamenlijke 
effectiviteit  

+ Tijdig bijsturen, continu leren van fouten 
 

Data, tijd & locatie  

Data trainingsdagen:  

Zie onze agenda voor de nieuwe data. 
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Leer o.a. hoe  

u in groepen 
effectiever 

besluiten kunt 

nemen die door 
iedereen gedragen 

wordt! 
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Programma 

Dag 1: Besluitvorming optuigen en focussen 

 Verdieping van het begrip van de  

sociocratische basisregels voor 
doelgericht samenwerken 

 Formuleren visie, missie en 

gemeenschappelijke doelstelling 
 Daadwerkelijk in teamverband oefenen 

met de methodiek in concrete projecten 
 Rollen in een sociocratische kring 
 Toedelen van die rollen en organiseren 

van de gezamenlijke kringstructuur  
 

Dag 2: Kringprocessen optuigen  

 De primaire en secundaire 
werkprocessen met het team 
ontwerpen 

 Netwerk van taken en functies voor het 
leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen 

 Leidinggeven aan een sociocratische 
teamkring 

 Vastlegging van besluiten en acties en 

kwaliteitsborging door het kringlogboek 

 

 

 

 

 

Dag 3: Kringprocessen operationaliseren 

 Teamleden ontwikkelen: leiding geven 
aan jezelf 

 Cyclus van leiden, uitvoeren, meten en 
bijsturen in de kring 

 Aanspreekcultuur stimuleren: een 
sociocratisch functioneringsgesprek 
voeren 

 Je verder ontwikkelen in de 
sociocratische kringorganisatiemethode  
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Leer meer 
draagvlak 

creëren voor 
betere  

besluiten. 
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Intervisie 

Om het toepassen van het geleerde in je 

eigen praktijk tot een succes te maken 
adviseren we na de training deel te nemen 
aan intervisiebijeenkomsten. Daar kun je 

met vragen terecht die naar aanleiding van 
de toepassing in praktijk zijn ontstaan. 

Bovendien leer je er van de 
praktijkervaringen van anderen. Naast het 
uitwerken en verdiepen van de in de 

basistraining behandelde thema’s kunnen 
ook nieuwe onderwerpen aan bod komen. 

De bijeenkomsten kunnen face to face of 
online worden georganiseerd. Prijzen op 
aanvraag. 

 
Voor wie 

Iedereen die groepen leidt; 
leidinggevenden, scrummasters, etc. 
 

 
 

Voorwaarde voor deze cursus is een 
deelnamebewijs van de cursus 
Sociocratisch Vergaderen of aantoonbare 

vergelijkbare kennis en vaardigheid in het 
sociocratisch vergaderen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Investering 

Gehele training (3 dagen)  
(incl. cursusmateriaal, lunch, koffie/thee) 

 

€ 1.400,- p.p. voor bedrijven 
€ 1.200,- voor ZZP’ers 
€    900,- voor particulieren 

 

 
 
Aanmelden 

Meld u aan via www.sociocratie.nl/agenda 

 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op  

www.sociocratie.nl of bel 010 - 452 32 89 
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