
 

 

 

Talent-Proof Verbindingstraining 
 

Belangrijke thema’s 

Aan de hand van de intake, wordt de training op maat gemaakt. Om een idee te geven van de 

inhoud van de training zijn hieronder een aantal verwachte thema’s gegeven:  

• Inzicht krijgen in het eigen functioneren en de eigen persoonlijkheid (incl. 

“psychologische motor”).  

• Bewustwording van de gevolgen van veroordelen van zichzelf en anderen, op zoek naar de 

oorzaak.  

• Door het afleren van oordelen worden mensen letterlijk “emotioneel” vrij gezet en dit 

geldt ook voor de andere collega’s.  

• Het bespreken van de voorwaarden voor ontmoetingen.  

• Optimaal in je “kracht” komen te staan en gebruik maken van de eigen vermogens 

(vermogen om te dragen/verantwoordelijkheid te nemen).  

• Persoonlijke balans in geven en ontvangen vinden door gepast te geven en te ontvangen 

(heeft te maken met loyaliteit).  

• Grenzen in persoonlijk leven en op de afdeling verkennen en bepalen. 

 

Inhoud van de teamtraining  

• Zicht op eigen matrix (incl. praktijkoefeningen) en op elkaars matrix. Het doel hiervan is 

om bewust te worden van de invloeden die bepalend zijn geweest voor het gedrag en de 

gevoelens van personen op de afdeling. Wij leren dat bewustwording en beïnvloeding van 

deze matrix de verandering kan maken voor de afdeling 

 

De matrix is het basispatroon van een mens. De matrix van ons leven is gevormd in onze 

families, maar is niet onveranderlijk! De matrix is altijd in beweging, gaat door 

veranderingsprocessen heen en kan bewust beïnvloed worden.  

• Bespreken van de grondwet voor de afdeling:  

- Eigen verantwoordelijkheid  

- Autonomie  

- Respect (voor persoonlijke grenzen)  

• Betrouwbaar zijn voor en naar elkaar, wat is betrouwbaarheid en hoe pas je dit toe.  

• Elkaar zichtbaar maken (door middel van praktijk oefeningen) 

 



 

 

 

Contextueel gedachtegoed  

Het contextuele gedachtegoed werd geïntroduceerd in Nederland door professor Nagy in de 

zeventiger jaren. Dit gedachtegoed heeft inmiddels een grote invloed op vele trainers en 

gedragsdeskundigen. De kern van deze theorie is dat mensen niet alleen bepaald worden vanuit 

een psychologische motivatie maar ook in sterke mate bepaald worden door feitelijke 

omstandigheden (genen), aangeleerde sociale systemen en relationele ethiek. Deze vier 

dimensies bepalen met elkaar het gedrag van mensen. De basis van onze trainingen wordt 

gevormd door deze theorie. 

 

De trainer 

Hans Groeneboer is contextueel trainer en coach en heeft 25 jaar ervaring in het opleiden, 

trainen en begeleiden van mensen in coachingstrajecten. Hij studeerde Agogiek aan de Hoge 

School West-Brabant, vervolgens psychologie waarnaar hij afstudeerde in de masterclass in 

Amsterdam bij prof. Nagy. In de laatste jaren heeft hij zich specifieker ingezet om directeuren 

en managers van grotere ondernemingen te begeleiden als trainer en personal coach. 

 

Duur en data  

De trainingen bestaan uit een persoonlijk intakegesprek met iedere deelnemer, vier uiterst 

intensieve dagen. 

 

Eventueel kan de training worden aangevuld met extra individuele begeleiding.  

Offerte op aanvraag. 
 

 

 

 
 

 


