
 

Herken je volgende situatie? 

Je hebt als team te maken met vele uitdagingen. Daarvoor is het nodig dat de teamleden gemotiveerd 

en succesvol werken. Zelfstandig én in samenwerking. Wil jij je teamprestatie snel succesvol 

verbeteren, zonder vaag-doenerij? Professioneel, onderbouwd en handzaam? 

__________ 

Voor wie is dit waardevol? 

 (Project) Managers en hun team 

 Teamleiders en hun team 

__________ 

Wat levert Tijd voor Teams jou op? 

 Het brengt de gevoelsmatige betrokkenheid, drijfveren en onderliggende behoeften van de 

teamleden helder op tafel. Dat geeft ruimte voor team én individueel succes. 

 De kracht van verbinding: Het weer zien én gebruiken van het volledige potentieel; 

 Heldere nieuwe perspectieven voor grotere bevlogenheid en succesvolle teamprestaties; 

 Een gestructureerde aanpak met een duidelijk traject (gebaseerd op de wetenschappelijk 

onderbouwde waarderingstheorie); 

 Heldere rapportage met inzicht gevende grafieken, gebaseerd op je onderliggende thema’s en 

patronen als professional; 

 Je gaat op basis hiervan krachtige en succesvolle keuzes maken en je handelen hierop baseren. 

Een reactie van een eerdere deelnemer: “Ik was eigenlijk wel een beetje klaar met team-achtige sessies, waar iedereen 

een kleurtje krijgt en er eigenlijk niks verandert. Tijd voor Teams is anders. Het raakt écht persoonlijk, is concreet en 

direct. Het is een prettige heldere aanpak met direct toepasbare inzichten.” 

__________ 

Wat gaan wij doen tijdens Tijd voor Teams? 

 We beginnen met een inspiratie-sessie en formuleren samen de onderzoeksvraag van het team; 

 Ieder teamlid vult de online NX111 in, en krijgt een (niet zweverige) verdiepende dialoog aan de 

hand van een uitgebreid persoonlijk rapport; 

 Drie teamsessies en twee evaluatiesessies, waarin (1) de gemeenschappelijke uitdaging helder 

wordt, (2) ieder teamlid nieuw perspectief krijgt ten opzichte van die uitdaging, en (3) nieuwe 

inzichten vertaald worden naar gemotiveerde acties. De evaluatiesessies zorgen voor verankering. 

__________ 
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Wie is de trainer?  

Wat is de investering? 

De investering voor Tijd voor Teams bedraagt €3.967,-, en €387,- per deelnemer (ex. btw); 

Dat is inclusief voorbereidingstijd, licentie- en rapportagekosten, materialen en reiskosten. 

Locatiekosten zijn niet inbegrepen. 

__________ 

Meer informatie gewenst? 

Heb je behoefte aan meer succes met je team? En wil je meer informatie over hoe Tijd voor Teams je 

hierbij ondersteunt? Neem dan graag contact met me op, zodat we in een persoonlijk gesprek e.e.a. 

kunnen doornemen. 

Bert Holman – bert@essenceiam.nl 

Mobiel – 06 36 14 09 62 

__________ 

Ter info hieronder het schema van de werkwijze: 
 

 
 

1 de NX11® wordt toegepast; een door essenceiam ontwikkeld meet- en ontwikkelinstrument, geïnspireerd op de 

wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie. 
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Bert Holman: ZKM Coach en HR expert, 

en 27 jaar ervaring in consultancy, training en coaching. 

 

                                               __________ 
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