
Bikkel & Ontwikkel
Bikkel & Ontwikkel is een trainingsvorm die garant 
staat voor transfer en toepasbaarheid. Niet alleen 
Peters deskundigheid en vakmanschap maakt 
het verschil in ontwikkeltrajecten, ook didactische 
werkvormen en de leeromgeving zijn van 
onschatbare waarde. 

Leiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn 
centrale thema’s binnen ons werk. Met de komst 
van B&O leert Peter ons hoofd, hart en lichaam 
bij elkaar te brengen. Met o.a. ‘buiten in de natuur 
bewegen’ als leermiddel laat hij ons door een 
andere bril naar onszelf, onze collega’s en naar 
ons bedrijf kijken. 

Uit dat stoffige leslokaal en naar buiten! Door het 
inzetten van de werkvormen; doen, ontdekken, 
ervaren en beleven is het geleerde direct toe te 
passen in de praktijk. En dat is waar het om gaat!

De ontwikkelinterventies zijn o.a.:

• De beste versie van jezelf worden
• De kracht van gedrag
• Bouwen aan je team
• Persoonlijk leiderschap

Deze trainingen vinden bij voorkeur plaats 
bij Omni Mobilae. Een prachtige plek in de 
Sallandse bossen, waarbij naast hele fijne 
trainingsruimtes volop gebruik wordt gemaakt van 
trainingsfaciliteiten in zijn eigen bos.

Het programma

Elke bijeenkomst kent een theoretisch kader 
waarin we de teamleden in een bepaalde mindset 
neerzetten. 

Na het theoretisch kader gaan we zo snel 
mogelijk naar buiten! Buiten beleven we een 
aantal pakkende doe-oefeningen waarin we 
elkaars gedrag en acties bekijken en evalueren.
We zullen het vertoonde gedrag “onder het 
vergrootglas leggen” en daarna teruggeven aan 
jou en de groep.  

Planning, doorlooptijden en prijzen

Aantal bijeenkomsten:  5
Duur bijeenkomst:  1 dag
Doorlooptijd:   6-8 maanden
Prijs  traject:   € 8.500

Prijzen zijn inclusief locatie & catering en exclusief 
btw. Facturatie vindt vooraf aan elke training dag 
plaats.

Steege 22 | 8106 PD  Mariënheem
info@trainmetpeter.nl  | 06 22 41 92 98

Bouw aan je team

Bikkel & Ontwikkel



Bouwen aan je team
1+1 = 3! Samen bereik je meer. Dat weten we 
allemaal. Maar hoe haal je nu het beste uit je 
team? Hoe zet je je team in zijn/haar kracht? 
Dat zijn vragen die centraal staan in dit team-
ontwikkeltraject.

“Nobody is perfect, but a team can be!” 

Didactische werkvormen en leeromgeving

Elk team leert op zijn/haar manier. Daarom werken 
we binnen ‘Bouwen aan je team’ met verschillende 
didactische werkvormen. We kiezen daarvoor een 
pakkende en verrassende leeromgeving:  
Omni Mobilae.

Dagdeel I
De foto van jezelf scherp maken

Ontwikkelthema’s:
1. Persoonlijke kernwaarden & principes (van elk 

teamlid)
2. De 2 cirkels van je identiteit (HDZ-cirkel & cirkel 

van invloed)
3. Overwin jezelf! (Pro-activiteit/ doelgerichtheid/ 

inzetbaar blijven)
4. Begrijpen en begrepen worden (synergie in 

teams)
5. Spelen met belangen en angsten (rollen en 

posities in het team)

Dagdeel II
Elkaars gedrag analyseren, (h)erkennen & 
beïnvloeden

Ontwikkelthema’s:
1. Paradigma verschuivingen
2. De kracht van authentiek zijn
3. De ijsberg van gedrag
4. De dram driehoek
5. OVK sociale diagnose (Transsectionele 

Analyse)

Dagdeel I I I
Effectief communiceren

Ontwikkelthema’s:
1. De basis van krommunicatie
2. Non-verbaal liegen bestaat niet
3. LSD
4. Feedback
5. Assertief communiceren

Beschrijving van het traject

Het teamtraject “bouwen aan je team” is 
opgebouwd uit 5 bijeenkomsten van elk 1 dag, 
inclusief lunch. Uiteraard wordt ook tussendoor 
van een hapje en drankje voorzien. 

Dagdeel IV
Groepsdynamica & samenwerken
Ontwikkelthema’s

1. Groepsdynamica & groepscohesie
2. Persoonlijke positie bepalen in een groep
3. Het mooie van conflicten
4. Onderhandelen als kunst
5. Omgaan met weerstand bij veranderingen
6. Discipline & volharding

Dagdeel V
Terugblik & toetsing

De ontwikkelthema’s van 
het theoretische kader


