
 

D
e 

In
-C

om
pa

ny
 O

pl
ei

de
r 

vo
or

 W
er

ke
nd

 N
ed

er
la

nd
BV&T opleiding & advies 
Training Teambuilding inclusief DiSC meeting

Training Informatie
Teamwork wat betekent dat voor u? Is het optimaal
samenvoegen van de juiste talenten in een team? Of
medewerkers die elkaar aanvullen en versterken? Of
om de ideale synergie te ontwikkelen? De uitdaging
ligt bij de vraag: welke factoren zijn nodig om een
succesvol team te creeren? In deze teambuilding
training kunt u denken aan een dag of dagdeel. De
inhoud van deze dag wordt volledig met u afgestemd.
BV&T maakt van deze teamdag een succes waarin
educatie en activiteiten goed samen gaan. Waarover
uw medewerkers nog lang zullen naspreken.

Programma

» Voorgesprek,
» uw doelstelling,
» uw team als uitgangspunt,
» teamsamenstelling,
» activiteiten,
» onderwerp naar keuze,
» omgaan met conflicten,
» feedback hoe ga je hiermee om.

Resultaat
Deze training wordt verzorgd door een ervaren trainer.
De doelstelling is het verbeteren van uw vaardigheden
als team en een verbeterde inzet van uw
medewerkers. U leert de kunst van uw onderwerp
naar uw keuze. Daarbij krijgt u tevens inzicht in de
verschillende groepsrollen en hoe die samen een
gebalanceerde eenheid vormen. U leert vertrouwen
en een goede basis op te bouwen. Dit geldt ook voor
de ervaren teamleider. U leert de juiste puntjes weer
op de i te zetten. Ook leert u verschillende effectieve
technieken om in groepsverband te werken. U kunt
ons vrijblijvend uitnodigen voor een advies gesprek.

Maximaal resultaat
In de training Teambuilding inclusief DiSC meeting
vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en
rollenspelen vormen de basis van al onze trajecten.
Door de unieke juiste match, sluit de onderwerpen in
de training direct aan bij uw dagelijkse praktijk.
Hierdoor behaalt u meer resultaat na de training. U
zult de omgang met de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training Teambuilding inclusief
DiSC meeting bepalen wij met u het startniveau door
middel van een doelstellings of intake gesprek. Ook
bespreken wij het beoogde eindniveau met u. Tevens
bestaat de mogelijkheid om het niveau van een gehele
afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1850,-

178,-
1 / 8

2028,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Teambuilding inclusief DiSC meeting in te zetten hoe,
wanneer en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid BoermanAanbieding geldig tot dinsdag 20 juni 2023

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.nl.
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