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“Dit hadden we eerder moeten doen!”
Ben je op zoek naar een training of interventie die je helpt je team op het volgende niveau
te brengen? Wil je de samenwerking verbeteren of bijvoorbeeld de resultaatgerichtheid
vergroten? Wil je zaken oplossen die onder de waterlinie voelbaar zijn? Of wil je het team
versterken en voorbereiden op de komende veranderingen? Kies voor een teamtraining
van Per4mance. Onze trainingen worden op maat gemaakt en toegespitst op de specifieke
uitdagingen van jouw team en omgeving.
Het recept voor het bereiken van de beste teamresultaten is:
 Heldere doelen stellen.
 Samenwerking tussen medewerkers optimaliseren.
 Het creëren van een open, warme, maar ook competitieve sfeer.
 Het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers.
 Eigenaarschap door alle teamleden.
De trainingen zijn praktisch en zeer interactief van aard. Alleen door te ervaren bereik je
écht nieuwe inzichten.

“Je kunt geen ‘winning spirit’
creëren als niemand de score
bijhoudt.”

Inhoud
• Op de volgende pagina zie je een aantal voorbeeldmodules van eerdere teamtrainingen.
• Voor elke specifieke teamuitdaging wordt een module op maat gemaakt.
• Na afloop van de teamtraining zullen alle deelnemers meer inzicht in de samenstelling
van hun eigen team hebben, de sterke en zwakke punten kennen en het gevoel hebben
deel uit te maken van een winnend team.
• Uiteindelijk levert de training een hecht team met een winnaarsmentaliteit op.

“ Per4mance maakt belofte meer dan waar.
Voorgoed een ander team!”
“Goed om mensen de ogen te openen en op
het goede spoor te zetten.”
“ Professionele training die spirit geeft!”

Voorbeeld modules
Elkaar écht leren kennen

Resultaatgericht werken

• Waarom is iemand zoals hij/zij is?

• Hoe weten we als team en teamlid of we

• Wie heeft welke kwaliteiten?

succesvol zijn?

• Waarom ontstaan wrijvingen?

• Hoe ziet het scorebord er uit?

• Hoe kunnen we elkaars kwaliteiten

• Hoe integreren we dit in ons werk?

optimaal benutten?

• Wie heeft welke verantwoordelijkheden?

• Hoe zit het met ons vertrouwen?

Energie en passie in teams

Omgaan met veranderingen

• Hoe beleven wij ons werk?

• Hoe gaan we om met veranderingen?

• Wat geeft ons inspiratie?

• Hoe houden we elkaar bij de les?

• Hoeveel invloed hebben we op de

• Hoe vergroten we onze flexibiliteit?

sfeer?
• Hoe verhogen we onze adrenaline en

• Hoe kunnen we het verleden loslaten en
de toekomst als een uitdaging zien?

scoringsdrang?

Van missie/visie
naar beleving

Verbeteren van de
communicatie

• Wat is onze gezamenlijke missie

• Welke communicatiestijlen hanteren

en visie?

we? (DISC, MapsTell)

• Hoe kunnen we dit invullen?

• Hoe beter contact te maken?

• Hoe ziet de weg er naartoe eruit?

• Hoe makkelijker te confronteren en

• Wat gaan we anders doen?
• Hoe verankeren we de nieuwe

waarderen?
• Welke spelregels gelden?

werkwijzen en nieuw gedrag?

Vragen?
Vraag je je af of onze aanpak jou zou kunnen

T 06 - 46 74 08 86

helpen? Bel of mail ons en we gaan graag met

E info@per4mance.nl

jou in gesprek.
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