
Jij. Jullie.
Terugblik. 
• Hoe hebben jullie de afgelopen periode als 

team beleefd? 
• Wat ging er goed in de samenwerking en 

wat juist niet?
• Wat waren de grootste verschillen met 

fysiek samenwerken? 

Wil je als team lering trekken uit de afgelopen 
periode? Dat lukt als jullie eerlijk en open het gesprek 
aangaan. Bekijk de training Zeggen waar het op 
staat.

Terugblik. 
• Hoe heb je de afgelopen periode ervaren?
• Wat vond je prettig en wat juist niet? 
• Wat ging er goed en wat juist niet?
• Wat heb je gemist en wat juist niet? 
• Wat heb je (over jezelf) geleerd?

Persoonlijke groei begint met zelfkennis. In de 
training Test jezelf leer je jezelf onder de loep te 
nemen.  

Terug op de werkvloer.
• Hoe is het om weer (steeds vaker) fysiek bij 

elkaar te zitten?
• Wat zijn de voor- en nadelen voor jullie als 

team? 
• Is het voor jullie noodzakelijk om fysiek bij 

elkaar te zijn? 

Misschien constateren jullie dat jullie team 
of werksetting vraagt om verandering. Zet de 
stap naar het volgende niveau met de training 
Verandermanagement. 

Terug op de werkvloer.
• Hoe vind je het om weer op je werkplek aan 

de slag te gaan?
• Wat zijn de voordelen en nadelen? 
• Heb je een sterke voor- of afkeur voor 

thuiswerken en waarom?

Misschien wil je - na alles wat je de afgelopen 
maanden geleerd hebt - jouw werkritme aanpassen 
of je functie anders invullen. Ga ervoor! In De kracht 
van falen leer je hoe je uit je comfortzone stapt. 

Lessen voor de toekomst.
• Wat hebben jullie de afgelopen tijd over 

jullie team(leden) geleerd?
• Wat zijn jullie te weten gekomen over de 

manier waarop jullie samenwerken?
• Gaan jullie zaken op een andere manier 

aanpassen en zo ja; wat? 

Dit is hét moment voor een frisse herstart. En daarin 
heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Met de 
training Iedereen betrokken zorg je samen voor een 
optimale werkomgeving. 

Lessen voor de toekomst
• Heb je nieuwe inzichten over jezelf? 
• Heb je nieuwe inzichten over je functie en 

rol binnen de organisatie?
• Ga je zaken anders aanpakken en zo ja; 

wat? 

Jouw baan is zo leuk als je ‘m zelf maakt. In de 
training Nóg meer werkplezier leer je hoe je je werk 
zo invult dat je er de optimale hoeveelheid voldoening 
en energie uithaalt. 

Ga het gesprek aan!


