


Teamcoaching

Zoals elk teamlid zijn of haar eigen karakter heeft, zo geldt Zoals elk teamlid zijn of haar eigen karakter heeft, zo geldt 
dit ook voor het team als geheel. Vaak aangeduid als sfeer, 
teamdynamiek, teamgeest of onderstroom. Allemaal 
woorden voor de kracht van de groep. Door het combineren 
van woordelijke oefeningen en het samen maken van 
muziek wordt deze kracht glashelder en concreet. 

Wij gaan in onze teamcoaching aan de slag met de Wij gaan in onze teamcoaching aan de slag met de 
kenmerken van jullie team. We kijken en luisteren naar haar 
bekende talenten maar gaan ook op zoek naar het 
verborgen potentieel. Voor de helft met woorden, voor de 
helft zonder. Wij combineren visuele en woordelijke 
teamoefeningen daarom altijd met creativiteit en muziek. 
Want woorden zijn heel handig, maar blokkeren veel van 
het aanwezige (team)talent. het aanwezige (team)talent. 

Aan het einde van de coaching heb je inzicht en 
geluid bij jullie benutte en onbenutte talent en een 
actieplan waarmee je de oplossing van je vraagstuk of 
behoefte kan implementeren. 

Afhankelijk van jullie vraag en behoefte 
kan de coaching bestaan uit één of 
meerdere dagdelen. Voor de sessies 
waarin we veel muziek gaan maken, 
maken we gebruik van onze 
muziekstudio's in Utrecht, of van de 
Q-factory in Amsterdam. Indien nodig 
bouwen we een muziekstudio op locatie. bouwen we een muziekstudio op locatie. 

Onze teamcoaching bestaat uit drie 
onderdelen. Deze kunnen in overleg ook 
afzonderlijk worden gegeven. 

Werkwijze



1. Team in kaart brengen
In een halve dag brengen wij met jouw team jullie 
gezamenlijke manier van werken en individuele 
behoeftes in kaart. We staan stil bij de dynamieken, 
rollen, kernwaardes en afspraken. We combineren 
woordelijke oefeningen met creatieve werkvormen. 
Aan het einde van dit dagdeel heeft jouw team een Aan het einde van dit dagdeel heeft jouw team een 
overzicht met jullie stand van zaken en gewenste 
richting.

2. Teamdynamiek ervaren 
We gaan met jouw team naar een We gaan met jouw team naar een 
muziekstudio of maken die op locatie. Hier 
doen we oefeningen waar muziek maken een 
grote rol in speelt. Weinig woorden en 
gebaren, vooral geluid maken en luisteren. Zo 
maken we heel snel en concreet kennis met 
jullie teamdynamiek. Wat speelt er onder de 
woorden? Welke patronen komen woorden? Welke patronen komen 
tevoorschijn? Misschien heeft jullie team wel 
de kenmerken van een klein vogeltje of juist 
een onrustig monster. 

Als team voelen jullie op een veilige manier wat 
jullie verborgen potentieel is. Na dit dagdeel is 
jullie gezamenlijke dynamiek zichtbaar 
gemaakt en kunnen jullie dit toepassen als 
extra kracht. Jullie weten met welke patronen 
en blokkades je aan de slag wilt. We maken 
een opname van jullie teamlied. 

3. Acties bestendigen
Hier luisteren en kijken we terug. Wat zijn de Hier luisteren en kijken we terug. Wat zijn de 
resultaten uit de eerdere sessies en wat is er in de 
tussentijd gebeurd? We luisteren naar de muziek die 
is opgenomen en kijken naar de opgeschreven 
plannen en verwachtingen. Doel van dit dagdeel is 
dat we alle input terugbrengen naar concrete 
afspraken. We besteden aandacht aan de 
implementatie van de doelen en aan de deelname implementatie van de doelen en aan de deelname 
en commitment van alle teamleden.  



Brood & Beleg is een eigenzinnig bureau dat teams coacht 
hun onbenutte talent te laten klinken. Muziek is hierbij 
een belangrijke taal. Veel onbenut talent zit namelijk 
verborgen in het woordeloze. Door dit aan te spreken 
functioneren teams dubbel zo goed.

In ons werk combineren wij het maken van muziek met In ons werk combineren wij het maken van muziek met 
onze ervaring in arbeids- & organisatiepsychologie en 
systemisch werk. We hechten zowel waarde aan de 
organisatorische context als aan de onderliggende sfeer. 
Het resultaat: het team is in staat effectiever, eerlijker en 
met meer impact samen te werken. 

Werken met Brood & Beleg is inzichtgevend, 
dynamisch, leuk en toepasbaar.dynamisch, leuk en toepasbaar.

www.broodenbeleg.com 
brood@broodenbeleg.com


