Teamontwikkeling
Ik werk met teams die het in zich hebben verder te komen dan de waan van de dag. Die zich aan
elkaar willen committeren om zo een grotere effectiviteit en resultaatgerichtheid te behalen op een
manier die ook uitdagend is voor de ontwikkeling van alle teamleden.
Ik heb een lange en brede ervaring bij de overheid en in het begeleiden van teams. Ik ken de
overheid van binnen en van buiten.
Concreet kom ik graag in de volgende situaties:
• De samenwerking tussen bestuur en ambtelijke top loopt stroef. Er zijn stagnaties of irritaties
• De resultaten vallen tegen en het bestuur is ambitieuzer dan gerealiseerd wordt
• Er moet bezuinigd worden en op allerlei terreinen loopt de spanning op
• Er zijn spanningen binnen het bestuur of binnen het managementteam die het beleid en de
uitvoering doen stagneren.
Ik heb deze situaties in diverse gedaanten meegemaakt en ben zeer ervaren om naar wegen te
zoeken om te kunnen excelleren. Juist in een samenleving waarin op vele terreinen van alles aan het
bewegen is is het van groot belang om gezamenlijk richting te geven en houvast te bieden. Die
uitdaging slaagt vooral als een ieder in zichzelf over richting en houvast beschikt en dat gezamenlijk
verder wil brengen.
Ik begeleid bestuurlijke teams en managementteams op diverse niveaus in de organisatie bij
uiteenlopende vraagstukken. Beginnende conflicten zijn vaak een goede sleutel om te komen tot een
betere samenwerking. Lang voortdurende conflicten zijn veel moeilijker productief te maken.
Daarom adviseer ik altijd om in een vroeg stadium bijstand te zoeken.
Bij teams groter dan 6 personen of indien dat naar het oordeel van beide partijen zinvol is geef ik
deze trainingen samen met een co-trainer (Zie samenwerkingspartners).
Mijn werkwijze is dat er eerst een intake plaats vindt, waarna gezamenlijk de opgave en de aanpak
wordt besproken en vastgesteld. Op grond daarvan breng ik een offerte uit. Dat kan een
begeleidingsproces zijn, maar ook een concrete training.

Han Bekkers
Leiderschap en advies
• Bestuurlijk en strategisch advies
• Organisatieontwikkeling
• Interim- en programmamanagement
• Coaching, training en teamontwikkeling
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Nu beschikbaar: ‘Reis naar de bron’, mijn debuutroman, een meeslepende vertelling over liefde, pijn en
bezieling. Bestellen kan via info@hanbekkers.nl
Ook verkrijgbaar: ‘De druppel en de oceaan’. Het Handboek voor persoonlijk leiderschap. Derde herziene druk.

