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In 66 Dagen
Een concreet stappenplan 
naar een excellent team
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“Een groot verschil in 66 dagen!”

“ Een inspirerend programma 
waar je als team en mens 
sterker uitkomt.”

Hoe zou het zijn als het team echt maximaal samenwerkt? Als iedere medewerker zijn 
verantwoordelijkheid neemt? Als er een cultuur is waarbij medewerkers elkaar aanjagen 
om het beste te geven en elkaar kunnen aanspreken, zonder dat dit tot gedoe leidt? 
Als er een gevoel is dat het team elkaar vertrouwt en er echt voor gaat? Als iedere 
medewerker met voldoening ‘s avonds weer thuiskomt?

Zowel de resultaten als het werkplezier zouden dan maximaal zijn. Medewerkers zouden 
in zo’n team met plezier hard willen werken. Helaas is dit nu niet het geval bij veel teams, 
omdat dit niet structureel wordt aangepakt. Vaak blijft het beperkt tot korte teamsessies, 
die heel even tot een opleving leiden, maar na een korte tijd is alles toch weer als vanouds.

Ons teamontwikkelingsmodel en bijbehorende traject is juist ontwikkeld om hier 
verandering in aan te brengen. Zowel de tijdsduur en de opbouw zorgen voor blijvende 
veranderingen. Met een gedegen en concreet stappenplan gedurende 66 dagen, worden 
de bouwstenen van een succesvol team behandeld en geïmplementeerd. De training richt 
zich op meer vertrouwen, eigenaarschap, werkplezier, verbinding en betere prestaties van 
het team.

De basis
• Een gedegen programma en stappenplan gedurende 

66 dagen.Onderzoek toont aan dat het gemiddeld 66 
dagen duurt voordat een gedragsverandering beklijft. 

• Voorafgaand aan sessie 2 krijgt elke deelnemer een 
uitnodiging om een persoonlijkheidstest van Mapstell 
in te vullen. De resultaten worden gedeeld aan de 
deelnemers middels een eigen “landkaart” en een 
uitgebreid persoonlijkheidsrapport. 

• Deze training borduurt verder op de inzichten en 
concepten uit het boek ‘Ik ben er helemaal klaar mee’. 
Deelnemers ontvangen een exemplaar.

Een gedegen programma en stappenplan gedurende 
66 dagen.Onderzoek toont aan dat het gemiddeld 66 
dagen duurt voordat een gedragsverandering beklijft. 
Voorafgaand aan sessie 2 krijgt elke deelnemer een 
uitnodiging om een persoonlijkheidstest van Mapstell 
in te vullen. De resultaten worden gedeeld aan de 
deelnemers middels een eigen “landkaart” en een 

concepten uit het boek ‘Ik ben er helemaal klaar mee’. 



Het programma
Het programma is verdeeld in 4 sessies en thema’s:
• Persoonlijke Effectiviteit: verantwoordelijkheid nemen voor eigen emoties en 

werkplezier.
• Open communicatie: begrip voor elkaar en optimaliseren interacties.
• Optimale samenwerking: benoemen en benutten van ieders kwaliteiten.
• Heldere acties & doelen: neuzen richten en aan de slag.

Tijdsduren per sessie
Sessie 1 = 5 dagdelen aansluitend op externe 
locatie (avondprogramma + overnachting)
Sessie 2 t/m 4 = 2 dagdelen aansluitend op 
eigen locatie.

Doorlooptijd
Sessie 1 = dag 1-2
Sessie 2 = dag 22
Sessie 3 = dag 44
Sessie 4 = dag 66

Tussendoor
Tussen de sessies worden de deelnemers 
met regelmaat geappt met reminders, clips 
en videoboodschappen van de trainers.

Naderhand
Na elke sessie worden geheugensteuntjes, 
posters, handouts beschikbaar gesteld om 
het team te ondersteunen.

Persoonlijke Effectiviteit

• Hoe werkt gedrag?
• Hoe werken emoties?
• Wat drijft jou?
• Hoe kun je veranderen?
• Hoe word je je beste versie?

Sessie 1

Communicatie

• Wat is jouw communicatiestijl?
• Wat zijn de communicatievoorkeuren van 

de collega’s?
• Hoe overbrug je de verschillen?
• Wat zijn typische valkuilen in de interactie 

en hoe voorkom je die?

Sessie 2

Acties en doelen

• Waar staat het team voor?
• Wat zijn de doelen van het team?
• Hoe gaan teamleden elkaar uitdagen 

en verantwoordelijk houden?
• Hoe helpen teamleden elkaar in de 

succes cirkel?
• Welke concrete acties kunnen 

worden gedefinieerd?

Sessie 4

Samenwerking

• Hoe werkt het team samen?
• Welke kwaliteiten zien de teamleden 

bij elkaar?
• Welke afspraken zijn nodig om als team 

en teamlid te verbeteren?
• Welke gedragsregels of kernwaarden 

zijn leidend?

Sessie 3
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