
                                                   

 

 

 

 

Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar voor ons allemaal geweest met zowel zakelijke als persoonlijke 
uitdagingen. We hopen natuurlijk allemaal dat we Covid- 19 in 2022 er definitief onder krijgen en we ons 
normale leven weer kunnen oppakken. Dit zal echter niet zonder slag of stoot gaan en ook het tijdstip laat 
zich moeilijk voorspellen. 

Ondertussen ondervinden we nog steeds allerlei gevolgen van Covid. We werken vaak nog gedeeltelijk 
thuis wat veel invloed heeft op de communicatie met collega’s. En niet altijd in positieve zin. Het is 
moeilijker om echt contact te houden en goed geïnformeerd te blijven. Weer opstarten als een team heeft 
ook vele uitdagingen. Daardoor lopen zaken soms mis en ontstaan er conflicten. Ook is het lastig om 
dezelfde mate van motivatie en betrokkenheid te houden in deze uitdagende omstandigheden. Dan zou 
het mooi zijn om allerlei zaken waar je tegenaan loopt eens gewoon ouderwets te bespreken met elkaar, 
te brainstormen en samen te komen tot oplossingen. 

Coaching Company heeft een kortdurend programma van vier bijeenkomsten ontwikkeld voor teams. Dit 
programma, Coachfit- 22 is erop gericht om teams handvatten te geven om deze lastige periode door te 
komen en in 2022 als team een frisse start te  maken en weer aan de slag te kunnen met elkaar.  
 
Het programma:             

Studiecode CF-22 Coachfit- 22 

Bestemd voor Teams 

Inhoud Het programma bestaat uit vier themabijeenkomsten 
voor teams.  
De bijeenkomsten zijn gerelateerd aan de huidige 
Covid- problematiek en geeft handvatten voor teams 
hoe hier mee om te gaan. 
Tijdens de bijeenkomst is er steeds een centraal 
thema: 
Bijeenkomst 1: Communicatiestijlen en de invloed 
ervan op de werksituatie en -relatie; 
Bijeenkomst 2: Conflicthantering in lastige tijden; 
Bijeenkomst 3: Motivatie en hoe houd je het vast 
onder uitdagende omstandigheden; 
Bijeenkomst 4: Intervisie; 

Duur  Zes weken. Om de twee weken is er een 
bijeenkomst. Een bijeenkomst beslaat een dagdeel. 

Prijs Bij 4 personen 599,- excl. BTW p.p. 
Bij 5 personen 579,- excl. BTW p.p. 
Bij 6-8 personen 549,- excl. BTW p.p. 

Plaats Hoogeveen 

Wanneer De data worden in onderling overleg afgestemd. 

 

 

 


