
Hoopvolle berichten. Terug naar normaal, weer samen op de werkplek 
na een lange periode van lock-down en schermwerken, om vervolgens 
toch weer in lockdown te gaan. Volgens de Randstad Workmonitor 
Covid-19 edition heeft 63% van de werkenden het gevoel dat de 
pandemie negatieve impact heeft op het werk.

Gemotiveerd en in verbinding aan het werk zijn, vraagt om een her-
nieuwde kennismaking met je teamgenoten. Het accepteren van een  
uitzonderlijke periode en het omarmen van blijvende veranderlijkheid 
en met elkaar bepalen wat het nieuwe team-normaal gaat zijn. Want 
een ding staat vast: de afgelopen periode heeft  een enorme impact 
gehad op ons allemaal.

Om deze bijzondere tijd een plek te geven, de verbinding met elkaar 
terug te vinden en het nieuwe normaal voor jouw team te bepalen 
hebben wij, Talent International en PAUL® Coaching, in co-creatie een 
krachtig programma ontwikkeld. 

Met het RESEt JE Team online programma zetten jullie als team een 
nieuwe realiteit neer waarin de onderlinge connectie en het plezier van 
samen tot mooie resultaten komen, volop worden benut. De positieve 
zaken die tijdens de pandemie zijn ontstaan (want die zijn er) nemen 
jullie mee naar de toekomst. Vervelende zaken laten we niet onbesproken: 
maar daar nemen we, voor zover als mogelijk, afscheid van. En als 
dat niet kan dan gaan we samen op zoek naar het best haalbare 
positieve alternatief.

Reset je team en bepaal samen jullie nieuwe normaal.
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IN CO-CREATIE.

reset je team online 

De ingrediënten van het RESET JE TEAM online - programma.



IN CO-CREATIE.

reset je team online

Dag 1 : van 9.00 tot 14.00u Dag 2 : van 9.00 tot 12.00u Dag 3 : van 9.00 tot 12.00u
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Reset Je Team online is een krachtig programma vol leerzame, praktische, mooie, creatieve en inzicht gevende elementen. Omdat ontwikkelen 
in onze visie vooral leuk mag zijn, hebben wij gewerkt aan een programma dat jou en je team zal raken. Ervaren, leren en vooral DOEN. 
Soms is het noodzakelijk te vertragen om vervolgens te kunnen versnellen. Dit is een van die momenten.

Reset je team, en dan FAST FORWARD.

Wil jij het programma boeken of meer info? 
Talent International  +31 (0) 23 576 79 22 of mail info@talentinternational.nl  
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IN CO-CREATIE.

Reset je team online programma:

Afhankelijk van de groepsgrootte (vanaf 10 
personen werken we met 2 trainers) wordt het 
programma begeleid door 1 of 2 ervaren trainers.

Trainingskosten Reset je team online:
Team van   6 personen €  1.100 p.p
Team van 10 personen €     995 p.p.
Team van 15 personen €     795 p.p.

Wil je weten wat de exacte kosten zijn voor een 
team met een andere groepsgrootte, neem dan 
contact met ons op.

Dag 1 Reset je team online programma.

onderwerpen Dagopening met een goed verhaal. 
Terugblikken op afgelopen 6 maanden.
Jouw gedragsprofiel.

Samen werken.Waar staat het team? 

Het teamprofiel.

Waar staat het team voor?

Dag 2 Reset je team programma.

Onderwerpen Stoppen, starten en doorgaan. 
Keuzes en afspraken maken.
Kwaliteiten en teamwaarden.

De kracht van een nieuw normaal.

Dag 3 Reset je team programma.

onderwerpen PDCA cyclus. 
Successen en kansen.
Met focus vooruit.
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www.paulr.nl  
paul@paulr.nl
+ 31 (0) 6 25 249 322 

Paul roodnat
PAUL® Coaching

Tania van slageren
Talent International


