
 

 

BEYOND CONNECTION  

Jij & ik in de dynamiek van samenwerking                  

  Registratie nu open! 
 

Introductie 
Deze cursus begint in september en bestaat uit 4 workshops en 4 individuele coaching 

sessies.  In de cursus 'Beyond Connection' richten we ons op de dynamieken die 
spelen wanneer mensen, groepen of (project) teams elkaar ontmoeten en verbinden 
over disciplines heen. Zowel binnen als buiten onze organisatie. Deze cursus biedt 

aanvullende inzichten op de ontwikkeling van de meer rationele en analytische 
vaardigheden in samenwerking. Met als doel de effectiviteit en het (zelf)vertrouwen in 

de samenwerking te versterken. 

Praktische informatie 

We verwachten dat je aanwezig bent in alle sessies. De workshops en coaching vinden 
plaats op Wageningen Campus. De cursus wordt in het Nederlands of in het Engels 

aangeboden afhankelijk van de samenstelling en voorkeur van de groep deelnemers.  
 

Individueel intakegesprek juni - augustus  

Sessie 1 –  Open jezelf en positioneer
 jezelf 

Dinsdag 11 september, 13.00 – 17.00 

  Coaching sessie 1 vindt plaats in september/oktober  

Sessie 2 –  Dynamieken en 

 vertrouwen 

Dinsdag 9 oktober, 13.00 – 17.00 

  Coaching sessie 2 vindt plaats oktober/november  

Sessie 3 -  Netwerk en synergie Dinsdag 13 november, 13.00 – 17.00 

  Coaching sessie 3 vindt plaats in november/december  

Sessie 4 –  Project presentatie Dinsdag 11 december, 13.00 – 17.00 

  Coaching sessie 4 vindt plaats na de laatste sessie 

 

Trainers 
Djura Prins, ‘Prins in Communicatie’, www.prinsincommunicatie.nl  
Cor Meurs, Project Manager & trainer corporate Human Resources WUR 

 

Resultaat 

 Inzicht in de dynamieken en alternatieve strategieën om je samenwerking te 
stimuleren en te ondersteunen; 

 Een open mind-set, commitment en de ontwikkeling van reflectie vaardigheden in 
relatie tot (groeps)dynamiek in samenwerking; 

 Ontwikkeling van bewustzijn en emotionele intelligentie die jouw positie in je team 
versterkt en samenwerking in projectteams en organisaties faciliteert en kan 
verdiepen; 

 Toename van je persoonlijke effectiviteit in groepen; 
 Nieuwe contacten en versterking van je netwerk. 

 
Meer informatie: zoek op intranet Beyond Connection 
Voor aanmelding neem contact op met : Ann-Marie Ryan, lend.chr@wur.nl  

http://www.prinsincommunicatie.nl/
mailto:lend.chr@wur.nl

