
Trainingsbrochure
Communicate & feedback 

Stroomlijning van sociale systemen

‘Stroomlijn aanbrengen, samenwerken, afstemmen…,  
het klinkt zo makkelijk’



Introductie
Onhandige communicatie en ontoereikende feedback – zowel het geven als het 
ontvangen – zijn thema’s waar ik regelmatig over bevraagd wordt. Voor mij zijn het 
de oppervlakkige uitingen van ‘iets’ dat op een dieper niveau binnen de discipline 
teamontwikkeling nog niet op orde is. Daarom verstaan mensen elkaar niet.

Stroomlijn aanbrengen, samenwerken, afstemmen … het klinkt makkelijk. Maar we 
kennen allemaal voorbeelden van teams waaruit blijkt dat de onderlinge verhoudingen 
met bijbehorende interactie- en communicatiepatronen te wensen overlaten.
 
Communicatiethematiek ontstaat in de eerste plaats omdat er een aantal zaken in het 
sociale systeem nog niet op orde is én in de tweede plaats omdat er onvoldoende op de 
communicatie en feedback gestuurd wordt.

Communicatiethematiek opruimen betekent voor leidinggevenden dat zij naast hun focus 
op de inhoud en werkprocedures een hoge mate van sensitiviteit voor teamprocessen 
dienen te ontwikkelen. Zeker in organisaties waarin sprake is van taakafhankelijkheid en 
waarin eigenaarschap, zelfsturing en zelforganisatie van belang geacht worden. Doen 
ze dit onvoldoende dan zullen die teamprocessen – aanvankelijk sluimerend en in de 
onderstroom en gaandeweg in alle hevigheid aan de oppervlakte – een remmende 
invloed op de inhoud en procedures en dus op de resultaten gaan uitoefenen.

‘True leaders reflect and act’



Resultaat
Deze training legt een vergrootglas op de thema’s communicatie en feedback. Vanuit 
verschillende en verrassende perspectieven krijg je kennis, ervaringen, inzichten en 
instrumenten aangereikt waardoor jij je handelingsbekwaamheid om de communicatie en 
feedback positief te beïnvloeden kunt vergroten.

Wat het precies wordt en in welke mate, bepaal jij. Het is immers jouw sociale systeem.

Voorbereiding
Als voorbereidende opdracht krijg je een format toegestuurd waarmee je:
• de manier van communicatie en feedback binnen jouw sociale systeem kunt duiden;
• de ontwikkelstappen waarvan jij wilt dat je sociale systeem ze leert maken, duidt;
• verwoordt welke ontwikkelstappen jij zou willen maken.

Hierdoor krijgt de dag meer waarde voor je.

Voor wie
De training is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden, managers, teamleiders, 
hr-managers kortom voor iedereen die leidinggeeft AAN anderen en die een serieuze 
ontwikkel- en groeistap wil maken. 

Je hebt zo je redenen waarom je deze training wilt doen. Dat kunnen verstoorde 
onderlinge verhoudingen of bijvoorbeeld veel vertrekkende mensen zijn. Maar ook de 
constatering dat feedback geven en ontvangen onvoldoende vorm krijgt en dat dit z’n 
weerslag op de gewenste resultaten heeft. Het kan natuurlijk ook omdat je de ambitie 
hebt een serieuze volgende stap in je leiderschapsontwikkeling te maken.

‘True leaders reflect and act’



Programma
Leidinggevenden die de communicatie en feedback in hun teams willen verbeteren, 
ontkomen er niet aan stil te staan bij de volgende thema’s:
• De fases van teamontwikkeling 

Het is een sturingsinstrument bij uitstek, maar je dient de fases wel te kennen. Want 
in welke fase dient de leidinggevende aandacht te besteden aan de communicatie en 
feedback? Wat dient er op orde te zijn zodat de aandacht die de leidinggevende aan 
deze thema’s geeft op vruchtbare grond valt?

• Kennisbronnen en de invloed op communicatie 
Je vergroot je beïnvloedingsvermogen als je de ander(en) leert scannen op zijn 
voorkeurskennisbron. Het geeft je veel inzicht in waarom mensen elkaar soms niet 
verstaan en legt bloot wat dan vervolgens onze opdracht is.

• De communicatiecirkel 
Dit uiterst simpele maar verhelderende instrument leert je medewerkers de 
communicatie vanuit een helicopterview te beschouwen. Waarmee vullen we de cirkel? 
Wat zijn hiervan de consequenties op de relationele en de emotionele onderstroom?

• Feedback … ‘kauwen, spugen, slikken of ademen’ 
Hoe kom je erachter of de feedback die je krijgt voor jou is?

• Een effectief feedbackveld 
Het is voor elk sociaal systeem noodzakelijk om een effectief feedbackveld te bouwen. 
Waarom is het van belang? Waar bestaat dit uit? Hoe breng je het aan? Hoe onderhoud 
je het?

• Werken met ontwikkelthema’s 
Ontwikkelthema’s, zowel individueel als collectief, openbaren zich vaak als storing of 
gedoe. Als er zich een storing voordoet, noem je het dan ‘weerstand’, ‘onkunde’ of dient 
zich er een ontwikkelkans aan waar jij iets mee wil? Welke ruggensteun heb jij nodig om 
je team of medewerker door hun thema’s heen te begeleiden? En waar haal je de durf 
vandaan?

• Een persoonlijk en functioneel leiderschapsconcept 
Onze communicatie en feedback komt voort uit ‘wat er in ons werkt’. Communicatie 
en feedback bespreken en beïnvloeden, vraagt om een gemeenschappelijke taal die 
persoonlijk en functioneel leiderschap woorden geeft.

• Sensitiviteit ontwikkelen 
De grote opgave voor leidinggevenden die de communicatie en feedback willen 
stroomlijnen, is het ontwikkelen van sensitiviteit

• De persoonlijke stijl van feedback geven en ontvangen 
Waar komt het vandaan?

• Welke feedback-instrumenten zou elke medewerker tot zijn beschikking moeten 
hebben?
 Д De rode loper
 Д De SAMI-relatietriade
 Д De SAMI-toegangstriade
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Met een knipoog naar transformatie sluiten we graag af met een eeuwenoude Sami-
wijsheid:

‘Jodi lea buoret go oru’ 

Het is beter op reis te zijn dan jezelf op één plek vast te zetten

SAMI-training

SAMI-training

@SAMI-training

www.sami-training.com

Neem contact op met:
Servaas Klute
+31 638 30 10 79
servaas@sami-training.com

Specificaties

Omvang:
 
Tijden:

Locatie:

Inclusief:

Investering:
  
Data:

Inschrijving:

1-daagse training

09.00 - 17.00 uur

Midden van het land

Boek en werkboek: Leiderschap, laat liefde stromen
Lunch, koffie/thee

€ 580,- excl-btw

1e mogelijkheid: 20 mei 2022 
2e mogelijkheid: 21 september 2022

Hier

Liever een in-company variant? Dat is zeker mogelijk, neem contact met ons op voor 
meer informatie.


