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Wat is een Reset?

Een Reset * laat je stil staan bij je context en stelt de vraag of je routines helpend of beperkend zijn. 
De onderstaande op het oog simpele cirkels ondersteunen oa de oefeningen die we doorlopen. Zij geven 
zicht op ‘je dagelijkse operatie’ vanuit verschillende invalshoeken. Wij lichten dit toe tijdens de training.

De Glazenwasser

Uitgezoomd;
aan de rand van de context

Waar ben ik        ?

Wandelend door onze context 

Het nieuwe

Out of the box – creëren 
van een  nieuwe context

In het oog van de storm

Ingezoomd; 
middenin de context

* De Reset aanpak is geïnspireerd op Theory U.



Het programma
Het U-proces is gebaseerd op MIT onderzoek waarin werd onderzocht waarom bedrijven overleven. Dat zijn bedrijven, en 
die de kwaliteit hadden en hebben om naar zichzelf en naar de veranderende context om zich heen te kijken en daarop in 
te spelen. Naar bleek was en is het U proces ook goed te gebruiken voor de individuele casus. The Reset House 
doorgrondt ‘de U ‘ tot in de haarvaten en innoveert, de methodiek indachtig, deze constant. 

De U als basis voor de (Team) Reset

Bij het uitzoomen en bekijken 
van de huidige context: 
Wat zien we?

Wat zijn de gevolgen van de 
manier van werken en gedrag?

Welke beelden/ kernwoorden komen op en 
welke nieuwe context contouren ontstaan?

Kijkend naar de bevindingen.
Heroverweeg, laat los wat niet werkt.. 
Routines, patronen, overtuigingen, gedrag

Wat zien we voor ons als eindresultaat?
Visie en waarden vinden, doelen stellen, 
plan maken…

Gewoon doen!  Field labs 
definiëren om de gekozen 
experimenten uit te proberen. 

In een korte periode succesvolle 
implementatieresultaten; keuzes 
in vervolgstappen; de lerende 
organisatie

Gebaseerd op MIT Social Innovative Change Sciences

In het oog van de dagelijkse 
perfect storm: Wat zien we?

Dag 2 

Dag 1 



Reset 2-daagse
voor teams & 
individuen

Je krijgt

• Een setting die inspireert

• Oefeningen die helpen de context te begrijpen en de 
onbewuste conditioneringen, keuzes en gedragingen 
bewust te maken

• Inzichten die zicht geven op een structurele 
gedragsverandering en de volgende stappen

• Begeleiding door ervaren trainers met jarenlange 
bedrijfs-, veranderkundige en coach-ervaring

Resultaat

• Door jezelf of het team geïnspireerd en met stappenplan 
en handvatten in de hand stap je vol vertrouwen de 
toekomst in.

• Team cohesie
• Omgevingscoherentie



Reset Coach 
training gebaseerd 
op de U, geeft je 
een verdieping op 
je coach- of 
veranderaanpak

Je krijgt:

• Uitleg en materiaal om zelf U-processen te faciliteren

• Een gezamenlijke kernvraag om te oefenen

• Een groep van 5 om mee te oefenen volgens Leercirkel 
van Kolb

• Een setting die inspireert

• Begeleiding door ervaren trainers met jarenlange bedrijfs-, 
veranderkundige en coach-ervaring

• Een van ons als co-trainer bij je eerste Reset sessie

Leerdoelen
• Je doorleeft het U-proces als begeleider voor individuen en 

teams.
• Je leert omgaan met de groepsdynamiek.

Resultaat
• Je hebt een verdieping op je coachaanpak in je portfolio 

om individuen en teams te begeleiden naar structurele 
verandering.



De investering

Calculatie  #
Prijs per dag 1.000,00€   2 2.000,00€   
Locatie 400,00€      1 400,00€      
overheadkosten 50,00€         1 50,00€         

-€             
2.450,00€   

BTW 514,50€      
Totaal 2.964,50€   

Individuele reset en Reset Coach training

Team reset is maatwerk 
en dito prijsafspraken.



Referenties

Individuele Reset
‘Jullie zijn geweldige mensen en 

weten een comfortabele setting te 
creëren! De twee dagen helpen mij 

bij het nemen van de volgende 
stappen nu ik sinds deze week 

boventallig ben. Ik ga aan de slag 
met de inzichten, tools en de tips die 

ik in de training gekregen heb.’
Projectleider ICT

‘Dit was de beste en ook de meest 
intensieve leiderschapstraining tot nu 
toe. Nogmaals bedankt voor de 
verrassende inzichten!’

Senior manager na een van de 
Summer Resets

Team Reset
The Reset House is een verademing. Als team zijn we enorm 
gegroeid. We begrijpen elkaar beter en ook wat er in de 
groep gebeurt. Hoe we ons werk effectief kunnen 
organiseren en ook hoe we in de toekomst met uitdagingen 
om moeten gaan.

Middle Management team

Klanten
Tot 2020: IBM, Nederlandse Spoorwegen, Fintage House 
In 2020: Gemeente Rotterdam, Nationale Politie, NN Group, KPN, 
VVAA, XS4ALL, ATN 

Reset Coach Training
Het was een intensieve tweedaagse training die me veel tools en 

handvatten gaf om mijn eigen en coaching skills te verdiepen. 
Ben heel enthousiast over de methode, de ervaring van de 

trainers en de setting waarin de training gegeven wordt. 
Na de training komen er meer coachaanvragen op me af.


