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Ook dat nog! 

Samen-Binden 

 
 
Samen-Binden vindt dit ook en wil samen met  

ouders en leraren een omgeving creëren  
waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

 
Een omgeving waar veiligheid, openheid en  

vertrouwen de belangrijkste waarden zijn.  
 
 

 
Gesprekken met ouders, bijscholing, vergaderen, boeken lezen, de 

kinderen. 
 
Hoe komt het dat veel  leraren vandaag de dag dan het gevoel hebben 
dat er zoveel moét, er zoveel meer van hen gevraagd wordt dan ze ooit 
konden vermoeden? Dat  ze klagen over tijdsdruk, werkdruk en de hoge 
eisen die aan hen gesteld worden door directie, inspectie, ouders? 
 
Tijdens deze training krijgen leraren inzicht en handvatten hoe ze effec-
tiever met de beschikbare tijd om kunnen gaan. Hoe ze leider kunnen zijn 
over hun eigen handelen. Zij leren bewuste keuzes te maken. Ze  zijn 
daardoor in staat beter grenzen te stellen. 
 
Het geeft leraren meer rust en meer plezier tijdens hun werk met en vóór 
kinderen.  

Het geeft kinderen de begeleiders die ze verdienen: gemotiveerd en  
congruent met hun missie. Samen-Binden 
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Ook dat nog! 

Doe je altijd waar je hart naar uit gaat of laat je je leiden 
door je omgeving.? Ja het klopt, er moet vaak zoveel en 
we hebben toch maar beperkte tijd. 

Deze module leert je niet om meer tijd te creëren, we 
hebben nu eenmaal 24 uren in een etmaal en dat zullen er 
ook niet meer worden. 
De module leert je wel hoe we deze uren effectiever  
kunnen invullen. De prioriteiten zodanig stellen dat we  
die dingen doen die echt belangrijk zijn en er echt toe 
doen. 

Dat vraagt om leiderschap. Allereerst in ons eigen  
handelen en daarmee ook uitstralend naar onze  

onderwerpen aan bod als persoonlijk leiderschap,  
time management en keuzes maken. 

Persoonlijk leiderschap 

Zit je in je persoonlijke leven, je werkzame leven achter in 
de bus of neem je het stuur in handen? 
Dit vraagt om verantwoordelijkheid te durven nemen.  Er 
voor durven te staan! Laat je je leiden door regels die je 
als beperking ziet of durf je er creatief mee om te gaan? 
De module geeft inzichten en praktische tips  hoe je leider 
kunt zijn over je eigen handelen.  
Naast theorie gaan we ook aan de slag om het te ervaren. 

Time management 

Wat  is het verschil tussen urgent en echt belangrijk?  
Je krijgt inzicht en praktische handvatten hoe je effectie-
ver je tijd kunt indelen.  Hoe je meer kunt doen in minder 
tijd en daarbij toch de gewenste resultaten haalt. 

Grenzen stellen 

Wat vinden we het soms moeilijk om NEE te zeggen.  
Toch is het van wezenlijk belang om grenzen te stellen.  
Dit om de focus te kunnen houden op wat echt belangrijk 
is, wat echt binnen je belangrijke taak valt. 

jezelf en je omgeving ontzettend behulpzaam zijn.   
Hierdoor kun je die dingen gaan doen die echt bij je  
passen! 

Kortom een praktische module die je direct in praktijk 
kunt brengen.  Een module waar weten en doen op een 
prettige wijze worden afgewisseld. 

 

Wat levert de training op? 
 
De doelnemer kan bewuster prioriteiten stellen en  
makkelijker keuzes maken.  
 
Je krijgt inzichten over persoonlijk leiderschap.   
 
Je gaat die dingen doen die er echt toe doen. 
 
De deelnemer krijgt handvatten aangereikt om zijn  
kostbare tijd beter te managen. 
 
Je leert  waardevolle keuzes te kunnen en durven  
maken. 
 
Bijzaken worden nog beter van hoofdzaken onderschei-
den. 
 

zodat hij die dingen kan gaan doen die werkelijk  het doel 
dienen. 
 
Je krijgt meer inzicht in het denken en doen van je  

 
 
De deelnemer beleeft een waardevolle training waaruit 
veel inzichten en praktische tips worden meegenomen. 
 

Werkvorm 
 
Tijdens de training worden werkvormen vanuit Meervoudi-
ge  Intelligentie gebruikt.  Veiligheid, vertrouwen en res-
pect zijn de belangrijkste waarden tijdens de bijeenkom-
sten. Een gezonde dosis humor zal zeker niet ontbreken. 

Informatie 
 
Wij komen het traject graag bij u 
nader introduceren. 
 
Naast dit traject bieden we 
onder de naam Samen-Binden 
nog meerdere producten aan. 
 
Joyce Seijbel    Martin Heerspink      www.samen-binden.nl 
 


