De Band
Verbinding door muziek
In de muzikale workshop ‘De Band’
ervaar je, met je team, hoe je optimaal
kunt samenwerken. Het leert je een
aantal onderliggende team dynamieken
beter begrijpen en geeft een leuke,
verbindende ervaring met elkaar.
Hoe groots kan dit team klinken!
	
  
We willen echt verbinding ervaren in ons team...
We werken in een team, maar we kunnen beter samenwerken.
We hebben nog niet ervaren dat we als team echt het verschil
maken.
We willen elkaar beter leren kennen...
We werken samen maar weten elkaar nog niet altijd goed te
vinden. We weten nog niet goed wat we aan elkaar hebben.
We willen samen iets creëren...
Tijdens de workshop ‘De band’ maken jullie met elkaar een
muziekstuk en voeren dit samen uit. Vanuit een gezamenlijk
doel maken jullie met ritme, harmonie en melodie als
elementen een eigen muziekstuk.
Jullie leren door dit samenspel ieders vermogens beter te
benutten, samen een prestatie neer te zetten en bovendien
hebben jullie veel plezier.

Ieder verkent zijn eigen klank en laat zijn eigen geluid aan de
anderen horen. Dit creëert veel openheid en vertrouwen naar
elkaar. Dit leidt tot meer respect voor ieders eigenheid en
unieke bijdrage aan het team.
Je hoeft voor deze workshops geen instrument te kunnen
bespelen of goed te kunnen zingen. In een muzikale workshop
kan ieder ‘De Band’ ervaren. Bovendien kun je de inzichten in
de eigen teamdynamiek meenemen naar de eigen
werkpraktijk.

	
  
	
  
	
  
Martijn Blom is een ervaren trainer en coach, heeft een eigen
bedrijf ‘Druide leren en ontwikkelen’ en is enthousiast over de
mogelijkheden om met stem en klank het leren en ontwikkelen
van mensen en teams te stimuleren. Meer info vind je op
www.druide-leren.nl
Hij heeft muziek- en stemworkshops verzorgd voor ondermeer
Politie Amsterdam Amstelland, Ministerie van EL&I, Horizon
training en ontwikkeling, Netwerk van Loopbaanadviseurs in
Zuid Holland, Plata opleidingen, JS Consultancy en Van Den
Boogaart Recruitment.

	
  

Neem contact op via 06 13470015 of martijn@druide-leren.nl
om te bespreken op welke manier de muzikale workshop ‘De
Band’ jouw team kan versterken.
Ik sluit in een workshop altijd aan op jullie specifieke behoeftes
en wensen.

