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Samenwerken met de klant!

- Samen Sturen: 

- Organisatieontwikkeling

- Teamontwikkeling

- Medewerkers ontwikkeling

- Team based working

- Samen met de klant

- Kernteam Samen Sturen 

- Train de trainer

Samen Sturen Sevagram



Ø Inleven: je verplaatsen in de ander, begrijpen van de bovenstroom en voelen van de onderstroom

ØWendbaar: situationeel, flexibel, maatwerk, nieuw evenwicht, wenkend perspectief

ØBevlogen: maximale rendement, scherp, de lat kan altijd hoger, wat gaat goed & wat kan beter?

ØEnergiek: benaderbaar, speels, positief, humor, brengen van energie, geïnspireerd

ØWij-gericht: samenwerken open & eerlijk, samen naar het volgende basiskamp, inchecken

ØGericht: doel- en resultaatgericht, focus & samenhang, continu verbeteren, koersvast, petten 

Kernwaarden Sherpa
Togetthere





Teamontwikkeling
Waar staan jullie?



Gericht veranderen
Onze how



Positie Ambitie Reis

Hoofddoel (basiskamp) Intake: nieuwe manager, 
beweging naar autonoom 
proactief team, langdurig zieken, 
bundeling individuen-groep

Scan: 
O: -0,25
T: -0,15
M: -0,28

1e sessie: team in zwaar weer, fijn 
en warm huis, bundeling 
individuen / groep 

1. Van bundeling individuen 
naar groep 

2. Stabiele planning (balans 
werk-prive)

1. A. Met elkaar praten, niet 
over elkaar
B. Leren van en met elkaar; 
gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten 

2. Collegiaal roosteren (later in 
traject)  

Subdoel (thema 1) Team heeft weinig verbinding en 
vertrouwen in elkaar; 
onderstroom 
Ze zijn aan het overleven 

Team vertrouwen in het proces, 
en in elkaar krijgen en daarmee 
de basis leggen om naar de 
volgende stap te gaan als team 
(met elkaar praten & gebruik 
maken van kwaliteiten)

Elkaars kwaliteiten leren kennen 
& feedback geven

Interventies (teamsessie) .. .. …

Wat wordt de reis? 
Vormgeven van de volgende sessie!



Tips & tricks
Wat neem je mee? 

Delen van de uitkomsten

üMeervoudig kijken: er is niet 1 waarheid

üWaardeer wat er is en voeg toe: waardeer invulling van 

de ander en kun je wat toevoegen?

üStop met balanceren: maak een bewuste keuze (doe klein),

gericht naar het volgende basiskamp 


