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Heb	je	het	gevoel	dat	je	con0nu	het	voortouw	moet	nemen?	Dat	
er	 spanning	 en	 weerstand	 in	 het	 team	 ontstaat	 nadat	 jij	 een	
nieuwe	 procedure	 hebt	 aangekondigd?	 En	 dat	 jouw	 team	 niet	
volledig	 in	 zijn	 kracht	 staat?	 Zo	 ja;	 je	 bent	 niet	 de	 enige!	 Veel	
apothekers	herkennen	zich	hierin.	Een	team	aansturen	is	niet	iets	
waar	je	voor	hebt	gestudeerd.	Het	komt	er	‘zomaar	even’	bij.	

InnerConnect	 hee-	een	 serie	 van	6	 trainingen	ontwikkeld	om	de	
intrinsieke	 mo9va9e	 en	 communica9e	 binnen	 jouw	 team	 te	
verhogen.	 Intrinsieke	 mo9va9e,	 ofwel	 mo9va9e	 zonder	 extern	
gedreven	prikkel,	maakt	je	team	krach9g	en	gee-	posi9eve	energie	
op	de	werkvloer.	 Je	 team	werkt	beter	samen	en	denkt	mee	en	 jij	
stuurt	op	talent.	Wist	je	dat	je	intrinsieke	mo9va9e	kunt	aanleren?	
Het	 is	 een	 kwes9e	 van	 jezelf	 leren	 kennen,	 uit	 je	 comfortzone	
komen	en	doen!		
Om	 je	 team	 intrinsiek	 gemo9veerd	 te	 krijgen	 zijn	 3	 elementen	
belangrijk:	 verbinding,	 autonomie	 en	 competen9e.	 Goede	
communica9e	is	essen9eel	om	deze	elementen	tot	ui9ng	te	laten	
komen.		

Prak%sch	
Onze	 6	 trainingen	 s9muleren	 je	 om	 jezelf	 en	 het	 team	 beter	 te	
leren	kennen.	 Je	kunt	de	 trainingen	 los	aankopen	of	 in	een	serie.	
Net	waar	jij	en	jouw	team	behoe-e	aan	hebben.	

Opzet	
Gedurende	de	training	wisselen	theorie	en	prak9jkopdrachten	
elkaar	af.	De	prak9jkopdrachten	bestaan	uit	effec9eve	
methodieken	vanuit	de	coaching.

Optimalisatie van  
samenwerking en 

communicatie  
binnen het team
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Training	2	Veiligheid	en	vertrouwen	(randvoorwaarde	
voor	goede	samenwerking)	
Vertrouwen	draagt	bij	aan	je	werkplezier	en	mo9va9e	van	jou	en	je	team.	Vertrouwen	
is	de	basis	voor	goed	func9oneren,	samenwerken	en	goed	resultaat.	Het	bevordert	

open	communica9e,	gezonde	(werk)rela9es	en	geven/ontvangen	van	feedback.	

Vertrouwen	is	dus	de	sleutel.	Maar	vertrouwen	is	een	emo9e,	een	gevoel.	Dat	maakt	
het	las9g.	Je	kunt	je	team	niet	zomaar	de	instruc9e	‘heb	vertrouwen’	geven	en	

verwachten	dat	het	dan	wel	goed	zit.	Als	je	team	zich	onveilig	en	ondergewaardeerd	
voelt,	gaat	energie	verloren	aan	het	opzeXen	van	muren	en	defensief	gedrag.		

Als	je	team	zich	gedragen,	veilig	en	gewaardeerd	voelt,	gaat	de	energie	naar	het	werk	

en	het	behalen	van	bedrijfsdoelstellingen.	De	natuurlijke	reac9e	is	dan	vertrouwen	en	
samenwerking,	wat	tot	synergie	leidt.	

Het	doel	is	om	de	deelnemers	inzicht	te	geven	in	de	effecten	van	vertrouwen	binnen	

je	team	en	het	omgaan	met	conflicten.	

Na	de	training	heb	je	kennis	van:	

• het	effect	van	vertrouwen.		

• het	Thomas-Kilman	instrument	voor	conflicthantering.	

En	ben	je	in	staat	om:	

• feedback	te	ontvangen	en	te	geven.	

• ac9ef	te	luisteren.	

• grenzen	aan	te	geven	en	verwach9ngen	te	stellen.

Training	1	Op0male	samenwerking	en	effec0viteit	
Een	op9male	samenwerking	zorgt	voor	verhoging	van	de	produc9viteit.	Toch	kan	
dit	in	de	prak9jk	las9g	zijn.	Uiteenlopende	karakters,	doelen	en	meningen	kunnen	

een	soepele	samenwerking	in	de	weg	ziXen.		

Om	een	op9male	samenwerking	te	bereiken	is	het	belangrijk	om	gezamenlijke	
doelen	te	formuleren,	elkaar	te	mo9veren,	feedback	te	geven	en	aan	te	spreken.		

Het	doel	is	om	de	deelnemers	inzicht	te	geven	in	hun	verantwoordelijkheden	

en	rol	binnen	het	team.	

Na	de	training	heb	je	kennis	van:	

• de	piramide	van	Lencioni.	

• de	voorwaarden	voor	een	op9male	samenwerking	binnen	een	team.	

• jouw	eigen	rol	in	het	team	(bystander,	mover,	follower,	opposer).	

	En	ben	je	in	staat	om:	

• jouw	eigen	verantwoordelijkheid	en	dat	van	het	team	te	nemen.	

• de	kracht,	ontwikkelpunten	en	blinde	vlekken	van	jouw	team	te	herkennen.	

• een	lean	bouwwerk	te	maken.	
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Training	3	Communica0e	
In	deze	training	ga	je	kijken	naar	je	eigen	communica9e	en	die	van	
anderen.	Communica9e	kun	je	eigenlijk	pas	écht	begrijpen	als	je	patronen	
en	onderstromen	in	de	communica9e	leert	herkennen	en	belemmerende	
overtuigingen	leert	veranderen.	Het	is	belangrijk	jezelf	te	blijven	om	
autonoom	te	kunnen	handelen.		

Het	doel	is	om	de	zel?ennis	van	de	deelnemers	te	vergroten	voor	wat	
betre@	hun	manier	van	communiceren.	

Na	de	training	heb	je	kennis	van:	

• de	verschillende	communica9es9jlen	binnen	het	team.	

• verschillende	communica9evaardigheden,	wat	samenwerken.	
begrijpelijker	en	eenvoudiger	maakt.	

• theorie	uit	verschillende	hoeken	zoals	Neuro	Linguïs9sch	programmeren	
(NLP)	en	Transac9onele	Analyse	(TA).	

En	ben	je	in	staat	om:	

• ruimte	te	creëren	om	open	en	eerlijk	met	elkaar	te	communiceren.	
• bewust	te	communiceren	volgens	principes	uit	de	NLP	en	TA.	

• de	onderlinge	wijze	van	communiceren	te	herkennen.	

• af	te	stemmen	en	te	verbinden	met	het	team.

Training	4	Drijfveren	en	talenten	
Iedereen	hee-	kernkwaliteiten.	Kernkwaliteiten	zijn	kwaliteiten	die	tot	de	kern	
van	een	persoon	behoren.	Hoe	duidelijker	we	een	beeld	van	onze	kernkwaliteiten	
hebben,	des	te	bewuster	we	die	kunnen	inzeXen	op	het	werk	en	in	privé-situa9es.	
Ken	jij	je	eigen	kernkwaliteiten?	Weet	je	eigen	kwaliteiten,	valkuilen,	uitdagingen	
en	allergieën	te	benoemen	en	te	benuXen?	In	deze	training	ga	je	op	zoek	naar	
jouw	kernkwaliteiten.	Het	laten	doorstralen	van	jouw	kernkwaliteiten	in	je	
werkzaamheden	maakt	je	namelijk	effec9ef,	authen9ek	en	geloofwaardig.		

Het	doel	is	om	de	zel?ennis	van	de	deelnemers	te	vergroten	voor	wat	betre@	
hun	sterktes	en	ontwikkelpunten.	Inzicht	in	hun	valkuilen	en	allergieën	en	hoe	
daarmee	om	te	gaan.		

Na	de	training	heb	je	kennis	van:	

• elkaars	drijfveren	en	talenten.	

• de	theorie	van	Daniel	Ofman:	de	kernkwaliteiten	en	kernkwadrant.	

En	ben	je	in	staat	om:	

• elkaars	talenten	te	benuXen	en	deze	in	te	zeXen	bij	het	behalen	van	het	
teamdoel.		

• vanuit	je	kwaliteiten	jezelf	verder	te	ontwikkelen	

• je	eigen	kernkwadrant	te	maken.		
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Training	5	Omgaan	met	verandering	
Veranderingen	kunnen	stress	en	weerstand	opleveren,	zowel	bij	jezelf	als	
binnen	het	team.	Vaak	is	er	een	groot	verlangen	naar	hoe	het	was	vóór	de	
verandering.	Dat	was	namelijk	een	vertrouwde	comfortzone	waar	vanuit	je	de	
risico’s	goed	kon	overzien.	Het	is	vaak	las9g	om	veranderingen	te	accepteren,	
zeker	als	het	gaat	om	iets	wat	we	niet	willen	of	niet	zelf	voor	kiezen.	
Veranderingen	doorbreken	de	behoe-e	aan	duidelijkheid	binnen	een	team	en	
maken	een	inbreuk	op	de	behoe-e	aan	zekerheid.	
Hoe	ga	je	om	met	verandering	en	de	weerstand	ertegen?	Wanneer	de	
weerstand	verdwijnt,	zie	je	pas	de	kansen	en	mogelijkheden	die	veranderingen	
met	zich	mee	brengen.	In	deze	training	ga	je	op	zoek	naar	jouw	reac9e	op	
veranderingen	en	die	van	het	team.	

Het	doel	is	om	de	zel?ennis	van	deelnemers	te	vergroten	voor	wat	betre@	
hun	reac%e	op	veranderingen	en	die	van	het	team.		

Na	de	training	heb	je	kennis	van:	
• de	verander-cyclus.	

• het	Lewins	verander-model.	
• elkaars	weerstand	op	veranderingen.	

En	ben	je	in	staat	om:	

• je	weerstand	tegen	veranderingen	op	te	geven.	

• te	focussen	op	van	je	kunt	beïnvloeden.	

• de	kansen	en	mogelijkheden	van	veranderingen	te	zien.

Training	6	Kernwaarden	
Kernwaarden	zijn	waarden	die	jij	het	meest	belangrijk	vindt	in	het	leven.	Waar	jij	
voor	staat.	Iedereen	hee-	kernwaarden,	alleen	niet	iedereen	hee-	ze	helder.	
Het	helder	hebben	van	je	kernwaarden	gee-	je	focus	en	helpt	je	bij	het	maken	
van	keuzes,	het	stellen	van	doelen	en	het	oplossen	van	problemen.	Als	je	
werkomgeving	niet	aansluit	bij	jouw	kernwaarden	gee-	dat	een	ontevreden	
gevoel	en	kun	je	je	stuurloos	voelen,	wat	stress	kan	opleveren.	Het	helder	ogen	
hebben	van	jouw	kernwaarden	helpt	je	bij	het	bepalen	van	jouw	visie	en	die	van	
jouw	team	zodat	je	gericht	en	vol	zelfvertrouwen	je	doelstellingen	kunt	bepalen	
én	halen.	In	deze	training	ga	je	op	zoek	naar	jouw	kernwaarden	en	die	van	het	
team.		

Het	doel	is	om	zowel	persoonlijke	kernwaarden	als	de	kernwaarden	van	het	
team	helder	te	krijgen.			

Na	de	training	heb	je	kennis	van:	

• elkaars	kernwaarden	in	rela9e	tot	het	team.	

En	ben	je	in	staat	om:	

• te	werken	volgens	kernwaarden	van	het	team.	

• kernwaarden	van	de	eigen	apotheek	te	benoemen.
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Hoe	het	allemaal	begon…	

Wij	delen	een	gezamenlijke	passie:	namelijk	de	effec9viteit	van	(zorg)professionals	op	communica9ef	
en	sociaal	vlak	te	verhogen.	De	afgelopen	jaren	hebben	we	binnen	diverse	branches	en	op	
verschillende	vlakken	veel	nuige	ervaring,	theorie	en	tools	opgedaan,	veel	waarvan	we	wensten	dit	
reeds	jaren	geleden	van	iemand	te	hebben	gehoord.	Daarom	willen	wij	deze	waardevolle	informa9e	
nu	delen	met	anderen.	

Het	team	van	InnerConnect

Carolien	Wierda	behaalde	in	2001	haar	Master9tel	(MSc)	Bedrijfskunde	

(General	Management)	aan	Nyenrode	Business	Universiteit	en	is	sindsdien	
ac9ef	het	interna9onale	gebied	van	sales,	HRM	en	marke9ng.	Ook	hee-	zij	als	

docent	ruim	8	jaar	colleges	verzorgd	voor	de	faculteit	Accountancy,	Finance	&	

Marke9ng	aan	de	University	of	Aruba.	Zij	is	daarnaast	interna9onaal	erkend	
Yoga	Alliance	E-RYT500	yoga-instructeur	en	oprichtster	van	Yoga	bij	Lien.	Haar	

gepassioneerde	en	mensgerichte	levenshouding	wordt	weerspiegeld	in	haar	
s9jl	van	lesgeven,	die	door	studenten	wordt	omschreven	als	respectvol,	

Marieke	Liem	is	sinds	2000	ziekenhuisapotheker,	waarna	ze	gepromoveerd	is	

en	gewerkt	hee-	in	verschillende	ziekenhuizen.	Op	dit	moment	is	ze	hoofd	
apotheek	in	ziekenhuis	Rivierenland.	In	2018	besloot	ze	haar	al	lang	

bestaande	interesse	(communica9e	en	psychologie)	verder	op	te	pakken	door	

een	2-jarige	communica9eopleiding	te	volgen.		Deze	hee-	ze	inmiddels	met	
veel	plezier	afgerond.	Graag	had	ze	dat	wat	ze	o.a.	in	deze	opleiding	hee-	

geleerd	al	veel	eerder	gehoord.	Daarom	wil	ze	dit	nu	graag	verder	
verspreiden.

Marlies	Schippers	is	sinds	2008	apotheker,	waarna	ze	gepromoveerd	is.	
Momenteel	is	ze	werkzaam	in	het	bedrijf	KennisConnect	als	apotheker,	

trainer	en	psychodynamisch	coach.	Haar	grote	interesse	in	de	‘persoon	achter	

de	zorgprofessional’	hee-	ervoor	gezorgd	dat	ze	de	opleiding	tot	coach	is	
gaan	volgen.	Deze	opleiding	hee-	haar	veel	inzichten	gegeven	op	het	gebied	

van	communica9e,	zelfontwikkeling	en	zelfcompassie.	Het	resultaat?	Een	
fijner,	lichter	leven.	En	dit	gee-	ze	graag	door.

Rianne	Schrijver	is	sinds	2008	openbaar	apotheker.	In	de	apotheek	hee-	ze	veel	
mogen	leren.	Haar	interesse	in	so-	skills	is	ontstaan	9jdens	de	wereldreizen	die	

ze	maakte	met	haar	gezin.	Na	het	volgen	van	haar	eerste	training,	hee-	haar	

persoonlijke	ontwikkeling	een	enorme	groei	doorgemaakt.	Het	hee-	haar	
handvaXen	gegeven,	die	ze	dagelijks	toepast.	Zowel	9jdens	haar	werk	in	het	

bedrijf	KennisConnect,	als	privé.	En	dat	gunt	ze	iedereen!

https://kennisconnect.nl/
https://yogabijlien.nl/
https://kennisconnect.nl/
https://kennisconnect.nl/
https://kennisconnect.nl/
https://yogabijlien.nl/

