DEZE TOOLS DELEN WE GRAAG MET JE:
•

bewezen internationale succesvolle trainingen:

		

- Core Values Index

		

- Business Model You

		

- Best Year Yet

		

- Zelfmanagement

•

de laatste inzichten in organisatiekunde en HR

•

individuele coaching

•

trainers met praktijkervaring

DE DETAILS:
•

maatwerk (transitie)begeleiding en training

•

voor directie, management en medewerkers

IEDERE REIS DIE JE MAAKT BEGINT MET EEN EERSTE
KLEINE STAP, AAN JOU DE KEUZE WELKE JE KIEST.

•

Lees meer op: http://www.team3punt0.nl/kanteldeclub

•

neem contact op voor persoonlijk advies over jouw specifieke situatie

KANTEL DE CLUB

WIST JE DAT:

Een organisatie die recht op haar doel afgaat, die

•

kansen ziet en grijpt. Flexibel in aanpak, innovatief en
betrokken vanuit alle lagen, een gedragen visie en een

70% van je medewerkers niet happy is met zijn 		
huidige werkplek of omstandigheden?

•

duidelijke missie. Een plek waar iedereen gebruik kan

80% van je medewerkers meer potentieel en 		
talent heeft dan je nu voor je bedrijf inzet?

maken van de eigen talenten, waar je energie krijgt door

•

70% van de reorganisaties mislukt?

de samenwerking met anderen. Dat is de gedroomde

•

de mensen die als eerste zelf vertrekken bij

organisatie van zowel management als medewerker.

een reorganisatie vaak het meeste talent 		
hebben en nodig zijn voor het slagen van je 		

Helaas blijkt het in de praktijk niet altijd even eenvoudig
om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En soms
zorgen omstandigheden van buiten dat je doel ineens
minder haalbaar lijkt. Toch je doel bereiken? Daar gaat
Mail: info@team3punt0.nl
URL: www.team3punt0.nl

deze training over!

organisatie?

ALS JE EEN CONNECTIE MAAKT MET JEZELF EN JE TALENT
DAN KRIJG JE ENERGIE OM DINGEN AAN TE PAKKEN

ONDERWEG GEBEUREN ER
MOOIE DINGEN

DIT GA JE BEREIKEN:

•

•

De directie kantelt eerst, en niet alleen als 		
voorbeeldfunctie, er is weer synergie en energie.

•

Kwartiermakers gaan aan de slag, bevlogen mensen

de goede richting
•

uit alle onderdelen van de organisatie lopen voorop.
•

De organisatie kantelt, er ontstaat vertrouwen in

•
•

•

Wil je weer energie terug in je organisatie, moet je

•

reorganiseren en wil je dit zo optimaal mogelijk doen,
of heb je net een reorganisatie achter de rug en wil je

komst wilt maken
•

weer gaan bouwen aan
een hecht team wat de toekomst vol vertrouwen

•

jouw mensen wilt laten meedenken met innovaties
en procesverbetering

•
Ons talent is om je op deze weg te begeleiden. Wij

jouw klanten wilt binden op basis van kwaliteit en
service

•

moedigen je aan en geven je alle tools die je nodig
hebt.

jouw mensen actief wilt laten bijdragen aan het
behalen van je doelen

tegemoet ziet?

weten de weg en lopen hem samen met jou. We

jouw organisatie en processen klaar voor de toe

moet reorganiseren en je verder wilt met gedreven
mensen die bijdragen aan je succes

•

een reorganisatie achter de rug hebt en weer wilt
bouwen aan succes

•

je weet hoe je energie moet creëren en vast
houden om je doelen te bereiken

energie en draagt bij aan het behalen van de doelen.

•

er is een gedragen visie en duidelijke strategie

Medewerkers die een andere richting kiezen (binnen

•

je bent op weg naar een duurzaam succesvolle

naar hun droombaan.

DEZE TRAINING IS GESCHIKT VOOR
JOU ALS JE:

iedereen in de organisatie is alert op kansen,
procesverbeteringen en innovaties

Iedereen die blijft, werkt vanuit zijn talent, heeft

of buiten de organisatie) worden begeleid op weg

KIEZEN VOOR SUCCES

je benut het potentieel en talent van al je
medewerkers

elkaar en in de toekomst. Strategie, visie en 		
richting zijn duidelijk.

je medewerkers denken en bewegen mee in

onderneming

