TASK
Organisatieontwikkeling & Coaching

Training ‘Op weg naar een Topteam’
Wil je dat het team nog succesvoller wordt?
Wil je persoonlijke doelen en de doelen van het team met plezier realiseren?
Wil je echt contact en onderling begrip in het team?
Wil je dat het team de enthousiaste en inspirerende kracht in de organisatie is?
Je doel is om het team verder te ontwikkelen, zodat het elkaar stimuleert en inspireert om gezamenlijk in volle
kracht te werken aan de toekomst van je organisatie.
In de training wordt met elkaar gewerkt aan het versterken van het vertrouwen en respect, het inzetten van de
persoonlijke kwaliteiten en het creëren van een teamspirit waarin de onderlinge kwaliteiten worden ingezet
naar generatieve kracht van het team. Er worden oefeningen gedaan om vanuit een positieve en creatieve
basis samen te komen tot visie, ideeën en oplossingen.
Onderwerpen:
 Het inzetten van persoonlijke kwaliteiten voor het teamproces;
 Het afstemmen op elkaar en werken met positieve intenties;
 Groepskrachten vanuit organisatiedynamiek (balans, plek in groep, ordening)
 Persoonlijke waarden en gemeenschappelijke waarden voor een team;
 Het waarnemen vanuit verschillende posities;
 Het werken aan doelen vanuit een synergetische kracht
 Integratie van de onderwerpen naar de praktijk.
Data
2- daagse training, op afspraak
Locatie
In onderling overleg
De trainers: Wie zijn wij?
De train(st)ers zijn NLP master practitioner en hebben meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven opgedaan als
(project)manager, verandermanager, procesbegeleider, coach en trainer. Zij hebben in hun werk een belangrijke
bijdrage geleverd aan het begeleiden van mensen en innoveren van organisaties in verandering.
Zij integreren het NLP gedachtegoed met technieken voor acquireren, (strategische) interventies, coaching en
systemisch werken. Zij zijn enthousiast, gedreven, prestatiegericht en stimuleren zichzelf en anderen in het denken in
mogelijkheden en het verhogen van daadkracht. Zij zien het als uitdaging om het onbewuste potentieel bij mens en
organisaties naar boven te halen.
Wat maakt deze training bijzonder?
Wij vinden een persoonlijke benadering belangrijk. In de training wordt continu de doorvertaling gemaakt naar de
praktijk van de organisatie. Voorafgaand aan de training of na afloop kunnen ook persoonlijke coachingsgesprekken met
de teamleden nog extra bijdrage een persoonlijke groei en groei van het team.
Enthousiast geworden?
Maak nu een afspraak.
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