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De uitdaging op het verbeteren van de 
samenwerking 
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De laatste jaren waren voor de 

kinderopvang niet eenvoudig. 
Minder kinderen, kleinere 
ouderbijdrages  en kinderen die weg 

gehaald werden door werkeloosheid 
van de ouders. Dit kan resulteren in 

spanningen op de werkvloer. Of 
soms zelfs afscheid van collega’s die 
hun baan verloren. 

 
De 1-daagse workshop Samen-

Werken is een moment om stil te 
staan en even op adem te komen. En 
vervolgens weer samen doorgaan als 

team, met een gedeelde visie en 
missie. 

 
Een team kan omschreven worden 

als een verzameling mensen met een 
gezamenlijk doel. Soms kunnen we 
dit doel uit het oog verliezen door 

onrustige omstandigheden. 
 

Het team is echter ook de uitstraling 
naar buiten, naar de ouders toe. En 
daarmee de mond-op-mond reclame 

voor je bedrijf. 
En juist deze reclame is het 

krachtigste middel om je in de 
huidige markt goed te profileren. 
 

Het functioneren van de Pedagogisch 
medewerksters, als individu, in 

samenwerking met het team bepalen 
de kracht waarmee het doel 
nagestreefd wordt. 

 
De workshop Samen-Werken voor 

het team is bedoeld om nog eens 
terug te kijken naar wat is geweest 
en er ook bewust afscheid van te 

nemen. 
Samen gaan we kijken naar hoe we 

verder gaan. 
De markt van dit moment vraagt om 
onderscheidend vermogen. 

Dit zijn vooral de medewerkers! 

Het team dat als eenheid optreedt en 

werkt met het kind als centraal 
thema. 
Een uitstraling waarin positief 

opvoeden en samenwerken als team 
en met de ouders een belangrijk 

onderdeel zijn. 
 
 

 

 
 

 
 
Opzet: 

In de ochtend zal er aandacht 
besteed worden aan wat er speelt. 

We gaan op verschillende niveaus 
aan het werk volgens de 
ontwikkelingsspiraal: ZIJN - DOEN –

DENKEN. 
We nemen tijd om de sfeer te 

zuiveren (indien nodig) en te zoeken 
naar de gemeenschappelijke noemer 
die we als vertrekpunt kunnen 

nemen voor de middag. 
 

In het middagprogramma gaan we 
samen de teamvisie en -missie op 
papier zetten en een actieplan 

opzetten hoe we deze in doelen 
kunnen uitwerken. 

 
Op het einde van de dag sluiten we 
af als team. 
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Duur van de studiedag 

1 dag van 9.00 – 16.00 uur 

 

Kosten van de studiedag 

Per dag € 750,- Euro. 

 

Indien u de studiedag op 2 avonden 

wilt organiseren, bedraagt de 

groepsprijs € 850,-. 

 

De prijs is gebaseerd op een 

groepsgrootte van max. 15 

deelnemers.  

 

De prijs is exclusief reiskosten a  

€ 0,19/km.  

 

Continue Coaching en Training is 
geregistreerd bij het Centraal 

Register Kort Beroepsonderwijs. 
Daarom is deze studiedag vrijgesteld 
van BTW! 

 

 

Meer informatie? 

Neem voor meer informatie contact 

op met Judith Lang of Bart van de 

Wauw (studiedag@continue-ct.nl). 

Wij informeren u graag verder! 
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