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Je hebt talentvolle medewerkers, individueel functioneren ze prima maar als team laten ze nog wel eens wat steken 
vallen. Dat is meer dan jammer want daardoor haal je niet het maximale uit het team. Ik ben nieuwsgierig naar de reden 
en hou ze een spiegel voor. Door het stellen van de juiste vragen help ik het team doorzien waar wél en waar geen 
sprake is van effectieve samenwerking. Met de manager van het team bespreek ik wat goed gaat en wat niet. Op basis 
van concrete doelen werk is samen met team snel een efficiënt naar het gewenste resultaat. Deze training is kort maar 
krachtig en het vervolg op de ‘To be a better team’ training. De training duurt in totaal drie dagdelen.
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Trainer:
Wiemer Renkema

Deze training is voor teams van minimaal 6 
en maximaal 12 personen.

Deel 1 en 2 vinden plaats op een dag. Deel 3 
is twee weken later en is een dagdeel.
Bij voorkeur vindt de training plaats op de 
werkplek van het team. 

Deze training kost 2950 euro, exclusief BTW.

De deelnemers ontvangen een digitale 
syllabus met alle trainingsmaterialen.
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VERTROUWEN & VEILIGHEID

AANDACHT & RESULTAAT

CONFLICT & BETROKKENHEID

In het eerste spoor kijken we naar de resultaten die de ‘To be a better manager’ training heeft opgeleverd. De 
volgende stap heeft te maken met vertrouwen in elkaar en het samen verantwoordelijk zijn voor een veilige 
werkomgeving. Vertrouwen en veiligheid zijn het fundament onder de resultaten van het team. 

Het laatste spoor gaat richting de resultaten waar het team samen verantwoordelijk voor is. Wat is het re-
sultaat van de training en hoe gaat het team dit vertalen naar de resultaten die het voor de organisatie moet 
behalen? Wat is al bereikt en welke doelen stelt het team voor de toekomst? 

V E R B I N D E N  -  V E R B E T E R E N  -  V E R A N D E R E N

In het volgende spoor gaat het over de manier waarop het team omgaat met conflicten. Onvermogen om 
daar mee om te gaan wordt weggenomen zodat het team zich betrokken voelt bij de afgesproken doelen en 
daar ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor kan nemen. 

http://www.to-be.training
https://twitter.com/WiemerRenkema

