
Team
Effectiviteit
Live webinar serie om de effectiviteit

van je team te vergroten



Uitdagingen
in het team?
Stagnaties, conflicten, gebrek aan

communicatie & samenwerking?



Probleem 1
Je staat samen opgesteld voor grote en kleine

uitdagingen. Maar de samenwerking zou

effectiever kunnen. 

Probleem 2
De werkdruk is hoog, werk blijft liggen, irritaties

lopen op en/of er is behoefte aan meer energie  

Probleem 3
Team ineffectiveit ligt aan de basis van stroeve

besluitvorming, vastlopende trajecten en

teleurstellende resultaten.  



Doorbreek de
cirkel
 Kennis | Coaching | Zelf doen



Oplossing 1
Effectief samenwerken is kunst en kunde.

Kies voor vakmanschap. Ook hierin. 

Oplossing 2
Als afwachten juist nu geen optie is, kies dan

voor het online aanbod van TLA, live of on

demand.

Oplossing 3
Kies voor een combinatie van kennis,

begeleiding en training van vaardigheden die

je helpen het zelf te doen, maar dan beter. 



Online Track
Team Effectiviteit 

De nieuwste kennis

De beste coaching

De krachtigste methodieken 

Op maat. Online. Effectief. 



Waarom nu?
We zien teams interventies uitstellen

vanwege Corona. Hier moet je elkaar toch

voor kunnen zien? Ondertussen lopen

problemen op en is de behoefte aan sterk

leiderschap groter dan ooit.

Ja, elkaar zien zou prachtig zijn. 

Nee, dat is niet perse nodig.

Het kan anders.

En anders werkt ook goed.

Juist nu.

Daarom nu. 



Wat is het?

Duurzame kennis
Inzicht in de nieuwste kennis waar je nu

en in de toekomst blijvend iets aan hebt.

Live team sessies 
6 live team sessies 



Wat is het?

Handzame technieken
Effectieve technieken die je helpen het

zelf te doen en dan beter.

Coaching
Begeleiding van doorgewinterde

leiderschaps coaches



Wat is het?

Evaluatie en vooruitblik
Meten en oogsten van effecten en

vooruit kijken naar komende uitdagingen

Follow up
Check-in momenten gedurende een

maand na de track 



Laat je niet
onnodig
stagneren



Zorg nu voor
weerbaarheid
&
wendbaarheid



Meer weten?
Bel ons

020-7233641 | Kantoor

06-31901292 | Marinka Lipsius 

  Programmamanager 

We plannen graag een vrijblijvende kennismaking in 

www.reallygreatsite.com


