
 

 

 

Exclusieve training op maat MT. Voor het Management team wordt er een 
special pakket op maat aangeboden. Er wordt geluisterd naar uw wensen 
en u krijgt een speciaal daarop aangepaste offerte toegestuurd. Deze 
offerte biedt een effectieve training op maat gesneden voor uw 
organisatie. De training met de MT-leden kan op verschillende uitdagingen 
de nadruk leggen zoals bijvoorbeeld op de relationele samenwerking. 
Afhankelijk van uw doelen en budget kan de training zo worden aangepast 
dat er bijvoorbeeld gekozen kan worden voor een landrover experience 
om zo de doelstelling te halen evenals de mogelijkheid om te gaan varen in 
combinatie met de training zoals die hieronder staat beschreven. 
Afhankelijk van het aantal trainingsdagen krijgt u de mogelijkheid 
aangeboden om een hotel overnachting te boeken en zo het hele pakket 
compleet te maken, zodat u met gemak elke ochtend bij de trainingsdagen 
aanwezig kan zijn. 

Talent-Proof Management Team Training 
 

ReLinked  

ReLinked werkt met, aan en voor mensen. Organisaties hebben bestaansrecht door 

samenwerking van mensen, goed functionerende geïntegreerde sustemen en een juiste 

reflectie op de invloedsfeer van buitenaf. Het resultaat van de onderneming is de vrucht van 

wat mensen voortbrengen in hun persoonlijke prestaties en in de samenwerking met elkaar. Zij 

bepalen in belangrijke mate met elkaar het gezicht en het succes van de onderneming. Daarom 

zijn mensen voor ons het uitgangspunt. Zorg besteden aan mensen is zorgen voor het levende 

kapitaal van de onderneming. 

 

ReLinked-trainingen zijn gericht op mensen, op de kwaliteit van hun leven en hun prestaties in 

de werkomgeving. Wij meten, beschrijven, ontwikkelen en verankeren competenties van 

mensen en organisaties. Vaak zijn persoonlijke kwaliteiten onderbelicht en zelfs verborgen of 

niet ontwikkeld. In onze trainingen zijn wij er op gericht om deze verborgen kwaliteiten 

zichtbaar te maken. Met professionele trainers en consultants realiseert de ReLinked-training 

zichtbare veranderingen en groei in kwaliteit. In de praktijk blijkt dit veelal een verrassen 

effect te hebben op de kwaliteit in de onderneming, maar ook in het persoonlijke leven van de 

mensen die onze training volgen. 

 



 

 

 

Thema’s 

Motivatie komt van het Griekse woord “moverre”, wat betekent: in beweging komen. Als 

mensen gaan bewegen, gebeurt er wat met de organisatie. Op welke wijze worden mensen 

gemotiveerd? Mensen kunnen immers ook gedemotiveerd raken, waardoor ze de weerstand 

gaan vormen in uw onderneming. Enkele motiverende aspecten zijn: 

1. Zichtbaar mogen zijn: Het zichtbaar maken van ieders persoonlijke gaven, talenten en 

mogelijkheden. 

2. Grondwet: Dit regelt de omgangsvormen binnen de onderneming. Drie peilers zijn: eigen 

verantwoordelijkheid, autonomie, respect voor verschillen. 

3. Zelfbeeld : Het ontdekken en herkennen van het zelfbeeld. 

 

Kenmerkend bij de meeste mensen is de technische (werk)bagage die men meedraagt waardoor 

er rationeel wordt gehandeld wat ten koste gaat van de verbindingen tussen collega’s. De 

teamleden kunnen een afwachtende positie innemen bij veranderingen of grote druk. 

 

De manager van het team is gewend veel verantwoordelijkheid op zich te nemen waardoor de 

medewerkers in het team hun verantwoordelijkheid niet optimaal benutten. Daarnaast wordt 

er veel op basis van inhoud gecommuniceerd en zijn teamleden weinig tot niet van betekenis in 

onderlinge werkrelatie. Echter zit in deze onderlinge relatie een enorme kracht verscholen wat 

de leden tot 1 team kan maken. Een team waarbij het inspirerend en bemoedigend is om 

samen te werken. 

 

Als medewerkers zich niet verbinden heeft dit een sterk negatief effect op de samenwerking en 

ook direct op de te boeken resultaten van de afdeling. Wij denken dat het leren verbinden met 

zichzelf en ook met anderen een belangrijk item moet zijn in de training. Dit om de afdeling 

weer in optimale kracht te laten functioneren en een vruchtbare samenwerking te bevorderen. 

Jezelf leren kennen en elkaar leren kennen zijn daarbij belangrijke uitgaanspunten. Dit is een 

van de thema’s die wij centraal willen zetten in de training die wij u aanbieden. 

 

Visie  

Samen met u willen wij de visie van het team woorden geven, zodat iedereen zich binnen de 

organisatie hierin herkent en zich deze visie eigen kan maken. Graag zouden wij verder willen 

borduren op de visie en missie die u in eerdere trainingen of bijeenkomsten woorden hebben 

gegeven. Het integreren van deze missie en visie in de trainingen zal zonder meer bijdragen 

aan de motivatie van de betrokkenen. Ook zal dit een positief effect hebben op de 

betrouwbaarheid en dus vrucht dragen in de samenwerking. 

 



 

 

 

Het contextuele gedachtegoed  

Het contextuele gedachtegoed werd geïntroduceerd in Nederland door professor Nagy in de 

zeventiger jaren. Dit gedachtegoed heeft inmiddels een grote invloed op vele trainers en 

gedragsdeskundigen. De kern van deze theorie is dat mensen niet allen bepaald worden vanuit 

een psychologische motivatie, maar ook in sterke mate bepaald worden door feitelijke 

omstandigheden(genen), aangeleerde sociale systemen en relationele ethiek. Deze vier 

dimensies bepalen met elkaar het gedrag van mensen. De basis van onze trainingen wordt 

gevormd door deze theorie. 

 

Voorbeeld mogelijkheden  

• Voorintake met deelnemers Voorintake manager eventueel met deelnemers voor bepalen 

doel, rolduidelijkheid van deelnemers en investeringen per deelnemer Twee sessies van 

twee dagen: training en vorming 

• De Algemene voorwaarden van ReLinked zijn van toepassing 

• Optie: twee evaluatie middagen Indien gewenst: individuele personal coaching 

medewerkers 

 

Voorbeeld opbouw training (obv. wensen en behoeftes) 

Vooraf:  Intake met MT leden 

Training deel 1:  Algemene motivatie en psychologische vermogens 

Training deel 2:  Thema’s in samenwerking/de kracht van de relatie Training 

deel 3:  Wie ben je, hoe is je matrix gevormd 

Training deel 4:  Presentatie persoonlijk profiel 

Optie:  Communicatie en dialoog, voor werkelijke verandering 

 

Deel 1  

In dit deel van de training staan we stil bij het thema motivatie. Hoe ben je persoonlijk 

gemotiveerd, waar liggen motivatie bronnen en hoe ben je als teamlid gemotiveerd. In een 

mensenleven wordt motivatie opgebouwd door psychologische invloeden. We staan stil bij de 

bouwstenen die tot motivatie leiden. Deze bouwstenen zijn: vertrouwen, verantwoordelijkheid, 

identiteit, teamwork, taakgericht zijn en om kunnen gaan met elkaars tekorten. 

 

Deel 2  

Belangrijke thema’s in samenwerking zijn: loyaliteit, verwachtingen, grenzen, zichtbaar durven 

zijn. Hoe hebben de teamleden deze patronen individueel opgebouwd in hun leven? We staan 

deze middag stil bij de opbouw van deze vermogens, die een groot effect hebben op hoe de 

verschillende personen in het team samenwerken. 

 



 

 

 

Deel 3 

Een belangrijk vervolg op deel 2, waarin we verder in gaan op hoe families patronen invloed 

hebben en hoe deze invloed dagelijks zichtbaar wordt op de werkvloer. Er wordt een begin 

gemaakt met het opstellen van een persoonlijk profiel van alle medewerkers die in deel 4 

gepresenteerd worden. In dit deel zal het leren kennen van jezelf en van elkaars kracht een 

belangrijk uitgangspunt zijn. 

 

Deel 4 

Presentatie en bespreking persoonlijke profielen. 

Elke deelnemer krijgt zicht op de eigen matrix en de andere teamgenoten worden betrokken 

bij deze matrix om op deze manier een belangrijke hulpbron te zijn voor verandering. 

 

Optie: 

Communicatie en dialoog zijn voorwaarden voor een vruchtbare samenwerking en een 

effectieve en betrouwbare dienstverlening. Deze trainingsmiddag staat in het teken van de 

dialoog en communicatie. Het eerste deel van de middag bestaat uit een korte presentatie van 

een aantal communicatie vaardigheden en het tweede deel van de middag bestaat uit video 

training. 

 

Alle trainingsmiddagen bestaan uit de volgende onderdelen: 

• Kennis en informatie overdracht  

• Individuele praktijk opdracht  

• Overleg en uitwisseling in de groep  

• Korte ervaringsgerichte groepstraining  

• Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsdagen ook een persoonlijke 

opdracht uitwerken. 

 

Kosten  

Kosten op aanvraag, eventueel mogelijk gebaseerd op uw persoonlijke wensen. 
 

 

 

 
 

 


