
Workshop Teambuilding

Wat:   de sfeer in een team is voor velen erg 
bepalend voor hoe leuk ze de sport vinden. 
Bij een teamsport is het extra belangrijk dat de 
sfeer goed is. Tijdens deze workshop kijken we 
met trainers wat ze kunnen doen om de sfeer in 
een team te bevorderen.

Hoe:   In een praktische setting gaan we een 
aantal oefeningen doornemen die de teamsfeer 
bevorderen. 
We kijken daarbij vooral naar de uitleg en de 
feedback die je als trainer kan geven. De work-
shop duurt 1,5 uur.

Om een beeld te krijgen hier 2 voorbeelden:

-Samenwerkingsoefeningen integreren in de training:  ook 
bij een ‘gewone’ training kan je het accent leggen op samenwerken en 
de sfeer bevorderen. Een voorbeeld kan zijn om bij een wedstrijdje een 
regel toe te voegen dat spelers maximnaal 3 stappen mogen lopen. Je 
zal dan zien dat de andere spelers eerder en sneller moeten helpen om 
te zorgen dat er voldoende afspeelmogelijkheden zijn. Hierin is de uitleg 
en de feedback van de trainer erg belangrijk. Dit geldt ook als je tijdens 
reguliere oefeningen het accent legt op de manier waarop ze elkaar 
aanspreken. 

-Teambuildingsoefeningen: er zijn veel samenwerkingsoefeningen en energizers die de 
teamsfeer bevorderen. Een daarvan is ‘De Knoop’.  Hierbij moeten de deelnemers samenwerken 
om uit de knoop te raken. Als trainer kan je ze bewust maken van de manier van communiceren, 
afwisselen tussen verbale en non-verbale communicatie en variëren met verschillende leiders. 

Randvoorwaarden:

-Club zorgt voor aanmeldingen van trainers die hieraan willen deelnemen.
-In overleg met de club wordt gekeken of we de oefeningen met de trainers zelf doen (optieA) of dat 
we het zo organiseren dat de trainers de oefeningen bij een bestaand team oefenen (optie B). De op-
tie waarbij de trainers zelf oefenen is vaak het meest effectief omdat ze het dan zelf kunnen ervaren. 
Voorwaarde is wel dat trainers hiervoor open staan en actief mee willen doen.
-Voor optie A is een minimaal aantal deelnemers van 6 vereist. Bij optie B kan het al met
1 trainer.

-Kosten:  als deelnemende vereniging aan het project Sportpedagoog, zitten er geen
kosten aan verbonden. Het traject is ook los in te zetten. Neem in dat geval contact op met
Tessa Blom via info@sportpedagoog.com of 06-33315315.


