
Teamtrainingen met inzicht, plezier en energie



Waarom?

Omdat 

samenwerken, 

leidinggeven of 

adviseren zoveel 

leuker is als je niet 

alleen je hoofd maar 

ook je hart en 

handen gebruikt. 

Omdat andere 

trainingen te vaak 

saai zijn en ik geloof 

dat je het meeste 

leert door te doen!

Voor wie?

Voor teams, 

leidinggevenden en 

adviseurs die het 

beste uit zichzelf 

willen halen. 

Voor iedereen die 

zijn werk met meer 

plezier wil doen en 

die gedreven is om 

zijn of haar kracht en 

die van anderen 

optimaal te benutten.

Wat?

Ervaringsgerichte 

trainingen die 

inzicht, plezier en 

energie opleveren, 

om van daaruit 

samenwerking en 

effectiviteit 

duurzaam te 

verbeteren. 

Doelgericht, 

realistisch, tastbaar 

en altijd op maat.

Hoe?

Door middel van 

werkvormen waarbij het 

ervaren en de 

beweging centraal staan. 

Niet alleen praten, maar 

vooral doen en beleven. 

Want je leert het meest 

van een ervaring die je 

écht raakt: die vergeet je 

namelijk nooit meer. 

Voorbeelden?

Lees vooral verder!
’Al doende leert men!’



Aanbod voor teams

In-company
Het is mogelijk om met een team van één organisatie een
training te volgen. Dat kan een team zijn dat al langer samen
werkt, of juist nieuwe collega’s.

De doelstelling en inhoud worden vooraf nauwkeurig
afgestemd, zodat er altijd een training op maat ontstaat.

De training kan plaatsvinden op een locatie van de
organisatie zelf, maar de voorkeur gaat uit naar een externe
locatie, omdat het leereffect voor deelnemers groter is in
een omgeving buiten de eigen werksfeer. Indien gewenst
kan PMTrainingen deze accommodatie verzorgen.

Teamdag
Op een teamdag bij PMTrainingen word je uitgenodigd om uit je stoel en in beweging te komen. Achter 
de tafel vandaan, en instappen om op een nieuwe manier kennis te maken, samen te werken en andere 

relevante thema’s te ontdekken. 

Met elkaar en op een manier die nieuwe inzichten en energie geeft. 

Denk daarbij aan een spel dat jullie zelf ontwerpen en waarbij je als team zelf de regels mag bepalen of 
een strategiespel waarbij je zoveel mogelijk materialen van andere teams moet roven. En zo zijn er nog 

tientallen voorbeelden. 



Kernwoorden en thema’s

De drie belangrijkste kernwoorden in mijn trainingen zijn:

Plezier
Inzicht
Energie

Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen:
• Kennismaking

• Samenwerken en verbinden
• Effectieve communicatie

• Inzicht in patronen, rollen en verwachtingen
• Teamontwikkeling en verdieping

• Conflicthantering



De theorie achter de praktijk

De 3G’s: Gedachten, Gevoelens en Gedrag
In elke situatie die je meemaakt heb je bepaalde (bewuste en onbewuste) gedachten en gevoelens. Zij
beïnvloeden elkaar: wat je denkt heeft invloed op hoe je je voelt en andersom. Bij het maken van een keuze
(gedrag) is dat wat je denkt en wat je voelt dus bepalend. Wij hebben van onze omgeving (ouders, docenten,
leidinggevenden, etc.) geleerd om dat wat wij denken een dominante plaats te geven in onze besluitvorming.
Door beter stil te staan bij wat je voelt, wat je lichaam je vertelt en dat serieus te nemen, kun je waardevolle
informatie toevoegen aan het proces van besluitvorming.
Hierdoor ben je in staat bewustere en effectievere keuzes te maken, omdat je alle aanwezige informatie benut.

De vijf basisbehoeften van Pesso
Van oorsprong beschreven als de vijf basisbehoeften waaraan bij kinderen moet worden voldaan, willen zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen tot hun ‘ware zelf’. PMTrainingen past dit model toe op de werkomgeving, vanuit de
overtuiging dat ook deze basisbehoeften van medewerkers, leidinggevenden en adviseurs vervuld moeten worden
om tot optimale effectiviteit te kunnen komen.

De non-specifieke therapiefactoren
Volgens deze theorie wordt de effectiviteit van een therapie voor 70% bepaald door de vijf ‘non-specifieke
factoren’: factoren die niet exclusief tot het terrein van een bepaalde psychologische stroming behoren, maar die
universeel zijn en in iedere vorm van therapie een rol spelen. Binnen PMTrainingen wordt aan de hand van de
factoren uit dit model de effectiviteit van de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden, adviseurs of
collega’s in een organisatie verbeterd.



Over Bas Dopheide

Als psychomotorisch therapeut en manager ben ik 12,5 jaar werkzaam geweest in de zorg. In deze periode
heb ik ruime ervaring opgedaan in het leidinggeven aan zelfstandige en hoogopgeleide professionals die
werken in een uitdagende omgeving met uiteenlopende vraagstukken en complexe processen.

Het is mijn overtuiging dat wanneer zij bereid zijn om écht contact met zichzelf en elkaar te maken, om
elkaar te willen begrijpen, beschermen en begrenzen, zij elk obstakel kunnen overwinnen en effectiever met
situaties kunnen omgaan. Vertrouwen en een open houding zijn daarbij cruciale elementen.

In mijn trainingen combineer ik betrouwbaarheid, humor en inlevingsvermogen met een scherpe analyse en
een gestructureerde en doelgerichte aanpak. Ik ben actief, enthousiast en betrokken, met gevoel voor
realisme.



Interesse?

Wil je weten wat PMTrainingen 
voor jou of je team kan betekenen? 

Neem contact op:

Bas Dopheide
06-28332655

bas@pmtrainingen.nl

Meer informatie kun je ook vinden op 
www.pmtrainingen.nl


