Accreditatie
HBM Team

Waarom de Accreditatie HBM Team?
Wil jij weten hoe je teams kunt begeleiden om een positieve stap in hun ontwikkeling te zetten zodra ze in
aanraking komen met ACT® en haar overstijgende HBM-filosofie? Wil jij meer inzicht in het ontwikkelproces
van het team en in de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden? Wil jij leren om teamvragen in een
organisatie gericht aan te pakken op basis van de ACT®-Teamrapportage in combinatie met de Circle of
Change?

Wil jij als HBM TeamCoach® het verschil maken voor teams binnen organisaties?
Dan is de Accreditatie HBM Team de juiste accreditatie voor jou.
Wat houdt de Accreditatie HBM Team in?
Als deelnemer word je geaccrediteerd tot HBM TeamCoach®.
Deze Accreditatie is verdeeld in twee hoofdthema’s: het ontwikkelproces van het team en zijn leden
én het persoonlijk proces dat jij in de rol van HBM TeamCoach® zult doorlopen.
Je leert:
•

•

De diverse stadia herkennen waar een

•

Teams te leren werken met de Circle of Change.

team doorheen gaat in het proces van

•

Teams door middel van de HBM-filosofie te leren

teamontwikkeling en samenwerking, ingebed in

werken met de verticale transparantie tussen zijn

de HBM-filosofie.

Structuur, Cultuur én Natuur.

Teamprofielen te interpreteren en toe te passen.

•

Teams inzicht te geven in en te begeleiden
naar meer loonsombenutting.

•

Teams een professionaliseringsslag te laten maken.
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Hoe ga je in de Accreditatie HBM Team te werk?
In deze vijfdaagse Accreditatie leer je hoe te werken met de ACT®-Teamrapportage. Het afwisselende,
intensieve programma laat jou met de andere deelnemers ervaren en beleven welke stadia een team
doormaakt in een teamtraject. Onze docenten passen double loop learning toe. De accreditatiegroep
fungeert gedurende de lesdagen als team waardoor je op twee manieren leert: wie ben ik als teamlid
en wie ben ik als teamcoach? Je zult enthousiast zijn over het inzicht dat dit je geeft.

En als je de Accreditatie HBM Team hebt doorlopen?
Als je bent geslaagd voor deze Accreditatie dan ben je als HBM TeamCoach® in staat je cliënten te
begeleiden bij complexe vraagstukken op het gebied van teamontwikkeling. Hierbij maak je gebruik van
de drie invalshoeken die HBM je biedt; Structuur, Cultuur en Natuur. Omdat jij zelf hebt ervaren hoe jouw
rol in een team is kun je je beter inleven in je cliënten.

Kortom; je bent je als HBM-TeamCoach® een schone spiegel voor elk team en je
weet teams binnen organisaties vanuit hun natuur te begeleiden naar efficiënte,
professionele en optimale teamperformance.

Duur

5 dagen
Investering (excl. 21% BTW)
Ben je geïnteresseerd?
Schrijf je dan in via de online agenda.
Nog vragen?
Neem contact op met het secretariaat
085-0803 709

€ 2.995,-

