
“Zolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel buiten 
hem liggen, boven de wolken, in het verleden of in de 
toekomst, zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening 
zoeken waar het niet gevonden kan worden. Hij zal 
overal naar oplossingen en antwoorden zoeken behalve 
waar ze gevonden kunnen worden: in zichzelf.”  
(Erich Fromm)
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Samen Werken
Durf jij jezelf en jouw team een spiegel voor te houden?

Samen werken vraagt om inzicht in jezelf en inzicht in de anderen met 
wie je samen werkt (zie communicatiepiramide). Overal waar we zijn 
hebben we interactie met andere mensen, overal waar we werken doen 
we dat samen met anderen. We communiceren thuis met onze fami-
lie, vrienden en kennissen en in onze werkomgeving is dat niet anders. 
Communiceren we thuis anders dan op ons werk? En zo ja, waarom dan? 
Samen werken vraagt om inzicht in jezelf en inzicht in de anderen met 
wie je samen werkt.

We zijn snel geneigd ‘gewoon ons ding te willen doen’ vanuit ons eigen 
kader, onze patronen en omdat we simpelweg zijn wie we zijn. Het is 
zinvol om op zoek te gaan naar je eigen structuren en patronen maar ook 
die van je collega’s of teamgenoten. Waarom doe je zoals je doet? Wan-
neer helder is waarom deze structuren en patronen bestaan, kun je er aan 
gaan werken. Je zult zicht gaan krijgen op je kwaliteiten en eigen gedrag, 
ook op de kwaliteiten van anderen…

Complexe veranderingsprocessen met veel theorie hebben vaak niet het 
gewenste rendement. Na verloop van tijd ebt het effect ervan weer weg. 
In veranderingsprocessen is de neiging van mensen om terug te vallen in 
gebruikelijk en veilig gedrag, je eigen comfortzone, groot. In onze visie is 
het belangrijk dicht bij huis te blijven, de dingen niet onnodig ingewikkeld 
te maken en zo min mogelijk af te wijken van het primaire doel.

Wij geloven erin eerst naar jezelf en je eigen functioneren te kijken en 
je af te vragen waarom je doet zoals je doet. Wanneer je dat scherper in 
beeld hebt, kom je dichter bij jezelf en kun je ook vrijer naar een ander 
kijken. Je haalt niet alleen het beste uit jezelf, je gaat ook de kwaliteiten 
van de ander herkennen, erkennen en verkennen. 
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Voor wie?
De training Samen Werken is interessant voor managers 
en teamleiders, waarbij het niet uitmaakt in welke sector 
je werkzaam bent. Daarnaast is de training erg leerzaam 
voor een ieder die meer zicht wil krijgen op zichzelf om 
zodoende dichter bij zichzelf te komen, privé en op het 
werk. Ook kan de training een voortraject zijn van de 
Master Professioneel Project- en Procesmanagement van 
Hogeschool VHL (bijvoorbeeld wanneer persoonlijk werk 
vereist is etc.) maar voor andere (Master)opleidingen.  
‘Samen Werken’ is een vereiste voor iedere studie binnen 
Hogeschool VHL, maar ook bij andere opleidingen.

Onze vraag is: willen jij en jouw team nog meer inzicht 
krijgen in elkaar en heb jij het lef om via de ogen van een 
paard naar jezelf te kijken?

De training
In de training Samen Werken krijg je soms onverwachts 
meer zicht in je eigen gedrag en handelen en daarnaast 
op dat van anderen doordat gebruik gemaakt wordt 
van een bijzonder middel. Jouw individuele kwaliteiten 
worden herkend, kunnen gerichter worden benoemd 
en ingezet. Met deze kennis leer je verbindingen aan te 
gaan binnen een team. Deze kostbare kennis zal leiden 
tot beter functioneren van het individu en daarnaast  
van het team als geheel.

Aan het einde van de training ben je in staat om te ‘stu-
ren’ in het belang van het team en van jezelf, of zelfs een 
team te smeden dat zich bewust is van zijn gezamenlijke 
missie en waarin ieder lid maximaal bijdraagt aan een 
succesvolle uitvoering van die missie. 

Bijzonder middel
De trainers zetten hiervoor een heel bijzonder middel 
in: het paard. Door de praktijkgerichte, niet alledaagse 
en bijzondere opzet is het rendement van deze training 
hoog. 

Na deze training
Wat kun je na deze training of waar heb je zicht op na 
deze training:
•  Je hebt je de theorie en visie op het belang van de drie-

hoek; Proces, Procedure en Inhoud eigen gemaakt
•  Je kunt patronen ontdekken van jezelf (en de ander) en 

veranderingen begeleiden
•   Je ontdekt wat jouw rol is binnen het team
•   Je hebt een duidelijker beeld van jezelf (ook in verbin-

ding met jouw team)
•  Je hebt een duidelijker beeld van je eigen kwaliteiten
•  Je hebt antwoord op jouw coachingsvraag
•  Je hebt ontdekt hoe je optimaal kunt functioneren in 

een team en krijgt antwoord op de vraag of je bereid 
bent om samen te werken.

Hoofddocenten
De training wordt gegeven door Esther Bockhoven, 
trainer en coach van Horse Reflection en door  
Judit Zijlstra, gestalttherapeute, trainer en coach  
van Begeleiding By.

Voor lezingen en workshops worden docenten uit het 
onderwijs van hogeschool VHL ingezet.
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Programma
Verbinden
Verbondenheid is het sleutelwoord van deze training. Je 
leert verbondenheid tussen jouw collega’s te creëren op 
inhoudelijk (is jouw team zich wel bewust van het geza-
menlijke doel?) en relationeel (investeer jij voldoende in 
activiteiten buiten het werk?) niveau. Een team dat op 
beide vlakken goed verbonden is met elkaar, presteert 
beter en komt verder.

Paard: de spiegel die je krijgt voorgehouden
In de training wordt het paard meerdere malen ingezet 
als middel om je inzicht te geven in jouw non-verbale 
communicatie. Het paard leeft in het hier en nu, is objec-
tief, heeft geen voorkennis en beoordeelt en veroordeelt 
niet. Al deze eigenschappen maken het paard de ideale 
spiegel voor jezelf.

Wat gaan jij en het paard samen doen?
Je gaat individueel of samen met jouw collega’s opdrach-
ten uitvoeren met het paard, waarbij je een natuurlijke 
interactie met het dier aangaat. Het gedrag van het 
paard geeft je een duidelijker beeld van jezelf, je (leider-
schaps-)kwaliteiten en samenwerkingsvaardigheden.  
 

Je krijgt antwoord op vragen zoals ‘waar ben ik goed 
in?’, ‘wat is mijn rol in het team?’, ‘hoe kan ik goed/
optimaal functioneren in mijn team?’ en ‘in hoeverre 
ben ik echt bereid om samen te werken?’

Individueel en team
Je kunt de training op individuele basis of samen 
met jouw team doen. Voor teams verzorgen wij,  
uiteraard in overleg, een op maat gemaakt  
trainingsprogramma.

Terugkomdag
Een half jaar na afloop van de training organiseren 
Judit en Esther een terugkomdag op maat, waarop 
je met z’n allen bespreekt hoe jij de opgedane kennis 
en ervaring hebt toegepast.

Trainers
De trainers Judit Zijlstra en Esther Bockhoven heb-
ben een uniek programma samengesteld, waarin 
theorie en praktijk hand in hand gaan. De training 
duurt vier dagen, verspreid over acht weken op 
locatie Het Zwarte Paard in Emst. 

Interventies

•  Doorvragen (wie, wat, waar, hoe)
•  Samenvatten

Doelen
Resultaten
Facts & figures

Projectorganisatie
Structuren
Agenda’s
Afspraken

Leugens
Politiek
Conflicten
Geheimen

Inhoud

Procedure

Proces

Macht

Belangen Overtuigingen
(Emoties)

•  Afspraken maken, regels vaststellen
•  Structuur aanbrengen, agenda

•  Sfeer creëren
•  Feedback geven
•  Reflecteren op gevoel

•  Confronteren
•  Onthullen

Communicatiepiramide



Meer informatie
Meer informatie over de cursus kunt u inwinnen 
bij VHL Trainingen & Cursussen.

Postbus 9001
6880 GB  VELP
T: 026-3695640
E: infotc@hogeschoolVHL.nl
I:  www.hogeschoolVHL.nl/tenc

Cursusdata en kosten van de cursus vindt u op onze 
website in het cursusrooster of kunt u telefonisch 
opvragen.

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt  
u lezen op onze website of telefonisch  
opvragen. 

U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aan-
vang van de cursus inschrijven via onze website  
www.hogeschoolVHL.nl/tenc. 
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Welkom bij Hogeschool VHL

VHL Trainingen & Cursussen

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde 
onderwijs verzorgen, ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden proactieve pro-
fessionals op, die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame 
samenleving.

Hogeschool VHL verzorgt diverse bachelor- en (professional) masteropleidingen, Associate degrees en cursussen en 
verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden, Velp en Wageningen.

Binnen Hogeschool VHL is Trainingen & 
Cursussen een zelfstan dig onderdeel. Het 
bureau biedt zakelijke dienstverlening aan 
op het gebied van maatwerk- (in-company)
trainingen, cursussen, seminars, master-
classes, evene menten en contractonderwijs 
voor derden. We richten ons op zowel over-
heid en semi-overheid, als op het bedrijfsle-
ven, buurtwerk en particulieren.

Unieke kwaliteit
Hogeschool VHL kent verschillende op leidingen op het 
gebied van dier, natuurmanagement en architectuur 
van het landschap. De nauwe banden met de hoge-
school zorgen voor actuele expertise die snel en concreet 
ingezet kan worden. Voeg dit samen met de banden die 
Trainingen & Cursussen onderhoudt met het werkveld, 
klantenkringen, alumni en gemeen ten en het resultaat is 
een waarborg voor kwaliteit, praktische kennis, onderne-
mend handelen en doel gerichtheid!


