
Bij onze trainingen en trajecten voor teamontwikkeling
richten wij ons op de authenticiteit, waarde en
eigenaarschap van ieder teamlid. Het wordt duidelijk
waar de krachten binnen het team liggen en hoe deze
elkaar kunnen versterken. Dit is ontzettend waardevol
voor het creëren van een sterke teamidentiteit en om
samen te werken aan heldere teamdoelstellingen. 

Met kennis van elkaars rol, van de individuele en
gezamenlijke kwaliteiten én een heldere visie kunnen jullie
de gewenste toekomst vormgeven en een bestseller
worden binnen de organisatie.

Jullie elkaar weer terug moeten vinden door de verplichte
afstand tijdens de coronacrisis
Jullie team naar een hoger niveau mag worden getild en
meer tot zijn recht mag komen binnen de organisatie;
Het team over de onvolwassen fase van conflicten en
onderlinge competitie wil groeien
De toegevoegde waarde van jullie team krachtiger en
duidelijker kan worden verwoord

vergroot jullie zichtbaarheid en meerwaarde

verbeter jullie samenwerking en bereik doelen sneller

ontwikkel jullie leiderschap en creëer meer impact onderlinge interactie
veiligheid en vertrouwen
verandermanagement
communicatiekansen
conflictoplossing
eigenaarschap
talentmanagement
ontwikkelkansen

Thema's

Dagworkshop Storytelling: hét
fundament om een ijzersterk
team te vormen
Storytelling Traject: samen
bouwen aan een sterk team
Storytelling Traject +
teamcoaching: dé formule om
een bestseller te worden binnen
de organisatie

Aanbod Storytelling & Leiderschap

betere inzet van en afstemming
op elkaars kwaliteiten
efficiëntere samenwerking en
meer daadkracht
sterke en heldere teamidentiteit
groter en hechter teamgevoel
inspirerende visie en
teamdoelstellingen

Resultaat

Willen jullie ook een ijzersterk team vormen dat samenwerkt op basis van vertrouwen en een
inspirerende toekomstvisie? Waarin ieder teamlid zich echt onderdeel voelt van het team? Wij helpen
jouw team op weg naar dat ideale toekomstscenario. Dit doen we middels de combinatie van
storytelling en coaching op leiderschap. 
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Vorm een ijzersterk team en word een bestseller binnen de organisatie
VERSTERK JE TEAM
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VERSTERK JE TEAM is de juiste stap wanneer:

De basis voor een succesvol team


