DEZE TOOLS DELEN WE GRAAG MET JE:
•

we maken gebruik van onze toolkit met onder meer deze bewezen
internationaal succesvolle trainingen:

•

-

Core Values Index

-

Business Model You

-

Best Year Yet

-

Zelfmanagement

trainers met praktijkervaring

DE DETAILS:
•

Teams in Flow is een maatwerk traject, op basis van jullie behoefte maken we samen een 		
plan van aanpak.

•

Je gaat aan de slag met jezelf én je team

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

TEAMS IN FLOW

WIST JE DAT:

Team... een groep mensen die samenwerkt aan

•

dezelfde activiteiten, met dezelfde doelstelling
•

lees meer op www.team3punt0.nl/teamsinflow

en dezelfde passie. Voor ons betekent team:

•

neem contact op voor persoonlijk advies over jouw specifieke situatie

Together Everyone Achieves More.

benoemen?
•

gen gewicht tillen. Een groep mieren verplaatst
met gemak objecten die naar verhouding veel
zwaarder zijn! Daarbij hebben zij een veelheid
aan samenwerkingsvormen en rolverdelingen
waar wij mensen jaloers op kunnen zijn.
Echter, ervaring leert dat niet ieder team zo
optimaal te werk gaat, dat samenwerken soms
geen energie oplevert maar juist energie kost
en dat er belemmerende zaken zijn die het team
verhinderen het beste uit zichzelf en uit elkaar
te halen. Daar gaat deze training over!
Mail: info@team3punt0.nl
URL: www.team3punt0.nl

slechts 8% in een flow zit maar zijn
talent niet ten volle benut?

•
Een enkele mier kan maar liefst 50 keer het ei-

slechts 2% zijn talent weet te

25% van teams te maken krijgt met
een conflict?

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

ONDERWEG GEBEUREN ER
MOOIE DINGEN

DIT GA JE BEREIKEN:

• Bezinnen: je ontdekt je eigen drijfveren én die

•

zetten

van je teamleden, je leert om te gaan met
emoties, en blikt nog even terug op het 		

•
•

• Beter: aan de slag, stap voor stap, met 		
ondersteuning op weg naar je dreamteam.

je kent de kracht van het team en 		
de individuele teamleden, en weet de

deze elkaar aanvullen.
• Bouwen: samen maak je een plan.

je weet wat ieders persoonlijke 		
drijfveren zijn

verleden om de belangrijke lessen mee te nemen.
• Beginnen: jullie (her)ontdekken je talent, en hoe

je weet hoe je elkaars talent ‘aan’ kunt

belemmeringen te benoemen
•

je hebt de tools om richting, focus en 		
actie te bepalen

•

je weet hoe je negativiteit kunt 		
ombuigen.

KIEZEN VOOR SUCCES

DEZE TRAINING IS GESCHIKT
VOOR JOUW TEAM ALS:

Hoe mooi zou het zijn als iedereen in het team

•

het team kan worden gehaald

‘aan’ staat. Dat iedereen werkt vanuit zijn
talent en ook weet hoe ze een ander in zijn of

•
•

alleen tegenover jezelf maar ook tegenover de
ander. Je kiest ervoor om bestaande teamverhoudingen op te geven en gaat een onzeker
pad op. Ons talent is om jullie op deze weg te
begeleiden. Spannend? Zeker!
Maar ook een bijzondere ontdekkingstocht.
Wij weten de weg en lopen hem samen met
jou. We moedigen je aan, en geven je alle tools
die je nodig hebt.

je klaar bent met onderlinge
spanningen en conflicten

Het besluit om aan de slag te gaan met je team
eerlijk zijn over je eigen ambities en talent, niet

je beter wilt samenwerken, en
gebruik wilt maken van elkaars talent

haar talent kunnen versterken.

is best een spannende beslissing. Open en

je het idee hebt dat er meer uit 		

•

je de resultaten van je team, en daar-		
mee van de organisatie, wilt verbeteren

