
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.  
 
 

 
 Een leuke teamdag. Met inhoud. Een dag waarop  mensen met 

en van elkaar leren. Een dag waarop bewustwording, plezier, 
verbinding en humor centraal staan. Waar je praktisch tips 
krijgt die je direct kunt gebruiken: zowel in werk- als  
privésituaties. 
 
Samen-Binden wil het jou laten ervaren. Tijdens een leuke én 
leerzame dag. Waarbij veiligheid, openheid, vertrouwen en  
humor belangrijke waarden zijn. Waardoor je gaat ervaren dat 
jij de spil bent van een goed contact met ouders,  

 
 
 (Loesje) 
 
Graag nodigen we je daarom uit om een waardevolle dag te be-
leven met je team. Een dag die wij geheel voor je  
organiseren en verzorgen.  
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Wat levert deze workshop op? 
 
Een leerzame en ontspannen dag met het team 
 
Inzicht in hoe communicatie werkt 
 
Kennis van de verschillende voorkeursystemen 
 
Vaardigheid  om beter aan te sluiten bij de ander 
 
Optimaal contact kunnen maken 
 
Bewustwording van eigen handelen 
 
Beter feedback kunnen geven 
 

 
 

 

Werkvorm 
Tijdens de workshops, studiedagen en trajecten worden 
werkvormen vanuit Meervoudige Intelligentie gebruikt. 
De deelnemers komen in beweging en gaan elkaar echt 
ontmoeten. Veiligheid, vertrouwen en respect zijn de 
belangrijkste waarden tijdens de bijeenkomsten.  
Een gezonde dosis humor en muziek zijn belangrijke  
componenten! 

Informatie 
 
Neem gerust contact met ons op. En 
natuurlijk komen we graag vrijblij-
vend bij u langs om toe te lichten wat 
Samen-Binden voor u kan betekenen. 
 
Naast deze studiedag bieden we onder de naam  
Samen-Binden nog meer interessante producten aan. 
 
Joyce Seijbel    Martin Heerspink      www.samen-binden.nl 
 

 
Waarom moeilijk doen als het samen kan 
Een dag met en van elkaar leren. In een andere omge-
ving het gesprek met elkaar én met jezelf aangaan. 
Bewustwording: met een glimlach ont-

een mooie, prettige omgeving waar ook voor jouw 
innerlijke mens gezorgd wordt. Een dag die je energie 
geeft! 
 
 
De inhoud 
Het programma van de dag stellen we in overleg sa-
men. Hieronder geven we voorbeelden van onderwer-
pen die aan de orde kunnen komen: 
 
Tijdens deze dag krijg je uitleg over hoe communicatie 
werkt. Je krijgt tips en tools om jouw communicatie te 
optimaliseren. Je gaat zelf aan de slag en kunt dat wat 
je leert, ervaart, direct toe gaan passen in je werk. En 
ook in je privéleven. Want communiceren doe je iedere 
dag, ieder uur, ieder moment. 
 
Je leert hoe je gesprekken makkelijker kunt laten ver-
lopen doordat je beter af kunt stemmen op de ander. 
Je ontdekt je eigen voorkeursysteem en die van de 
ander. Is er sprake van een visueel, auditief of kines-
thetisch representatiesysteem? Als je dat weet kun je 
bijvoorbeeld je leerlingen effectiever helpen bij hun 
leervragen. Begrijp je ook waarom de ander jouw ver-
haal niet ontvangt zoals je het bedoelt. 
 
Je leert hoe je feedback kunt geven en hoe je  
gedragspatronen bij jezelf en de ander kunt doorbre-
ken. Je ontdekt waarom je de dingen doet die je doet 
en misschien nog wel belangrijker: waarom je niet 
doet wat je zo graag zou willen doen.  
 
Dit alles vindt plaats in een ontspannen, veilige sfeer. 
Humor en muziek zijn belangrijke componenten tijdens 
deze dag! 
 

De deelnemers 
Deze studie(team)dag geschikt voor iedereen die met 
kinderen én hun ouders mag werken. Voor iedereen 
die geïnteresseerd  is in communicatie. Voor groepen 
die graag een verbindende dag willen beleven. 

Samen-Binden 
Enthousiast geworden en behoefte aan een ervaring  
van een organisatie waarvoor Samen-Binden een stu-
diedag heeft verzorgd : 
 
Margriet Keegstra van het Onderwijsbureau Meppel 
wil dit graag met u delen. 
  
m.keegstra@onderwijsbureau 
 
 

 

Enkele opmerkingen van deelnemers : 
 

 
 

 
 

  
Ga zo door! Ontzettend enthousiast, inspirerend en 

 
 
Meer reactie kunt u lezen op de site. 


