
Cleaner



Door 2 vragen te stellen op ..

- Individueel 
- Team 
- Organisatie 

.. niveau geeft Cleaner zicht op de kern 
van wat er aan de orde is en welke 
ontwikkeling ingezet kan worden

Cleaner 
Methodiek: Kennismaking, uitvraag, terugkoppeling, training, 
advies en coaching. 

Bron: Cleaner(ip) is een product van The Reset House

Follow up
Individuele of Team Reset en/of coaching 

Cleaner-assessment wat is het?

Portfolio voor analyse en opvolgingWat



Werken met volle aandacht in een mix van 
empathie en no nonsens

Elke opdracht kent een kernvraag, deze is leidend 
in het assessment en terugkoppeling

De kennismaking en uitleg van Cleaner brengt 
direct een coachend element in 

Cleaner kent een kwadrantmodel, waarin de 
uitkomsten van vragen worden geplot

Met de kernvragen hoe de ‘uitvoering’ en 
‘verbinding’ gerealiseerd worden levert het 
kwadrant inzichten en ontwikkelstappen op

De klant wordt gevraagd intuïtief te scoren

Cleaner-individueel ook beschikbaar als e-reader
op Bol en Kobo (https://rb.gy/6y72sm) en als test te 
doen op (https://theresethouse.com/ - klik op het blauwe bolletje)

Hoe werken wij?

Hoe Een assessment in  eenvoud

https://rb.gy/6y72sm


Cleaner

- Vooraf aan de uitvraag is er een persoonlijke kennismaking en uitleg
- De vragen worden per mail opgezonden
- Er wordt gevraagd op gevoel antwoord te geven en enige tijd daarna de ratio achter het gevoel te 

duiden
- De antwoorden worden in het model geplot
- Een analyse wordt gemaakt
- De plotting en de analyse worden teruggekoppeld
- De terugkoppeling kan verschillende manieren, 1 op 1 en/of in teamverband
- De terugkoppeling kan in een training als bijvoorbeeld de Team Reset worden ingebracht

Aanpak in  detail



1. Intake met opdrachtgever
2. In co-creatie wordt bepaald hoe Cleaner wordt ingezet
3. Cleaner kan als losstaand traject worden ingezet of als 

aanleiding voor een (team) Reset en/ of individuele 
coaching

4. Een follow up is mogelijk en aan te raden. Na 
bijvoorbeeld een half jaar brengt een Cleaner-2 
assessment de ontwikkelingen  goed in beeld

Hoe concreter en specifieker de vraag, hoe beter 
het resultaat

Begeleiding door twee trainers werkt het best

Elk Cleaner traject creëert beweging

Onze ervaring en cocreatie

Co-creatie met de opdrachtgeverOnze ervaring



“Wij hebben een lastige relatie met een afdeling 
op Groepsniveau, het leidt tot escalatie en 
onproductiviteit” 
“Ons team worstelt al jaren in de onderlinge 
samenwerking” 
“Wij, als directieteam, zitten in de overdrive, zien 
door de bomen het bos niet meer, dit kan niet zo 
langer doorgaan”

Waarom komen opdrachtgevers bij ons?

- The Reset House ‘leeft’ transparantie wat een veilige 
setting geeft en waarin onbesproken zaken tot uiting 
komen

- De trainers en coaches hebben komen vanuit het 
bedrijfsleven

- Door in partnerschap en co-creatie met onze klanten te 
werken creëren wij een optimale aanpak en het beste 
resultaat

Hulpvragen  van onze klanten Aantrekkingskracht van The Reset House



- Ervaren trainers en coaches, benoemd als 
de betere in Nederland 

- Complexe veranderkunde vertaald in 
begrijpelijke en kernachtige oefeningen

- Heldere combinaties van analyse, advies, 
training en coaching

- No nonsens aanpak met altijd oog voor de 
menselijke maat

Wat maakt ons onderscheidend?

- “Hoe kunnen jullie met zo weinig vragen zulke 
inzichten naar boven halen” 

- “Helder zicht op onze volgende stappen, en dat met 6 
vragen”

- “Onze strategie en verbeterpunten zijn door de 
Cleaner inzet en een teamdag nu kristalhelder“

- “De lastige samenwerking met de Holding heeft 2 
weken na de Cleaner workshop een grote doorbraak 
gegeven”

- “Echt indrukwekkend hoe met eenvoud en een no 
nonsens spot on terugkoppeling wij handvatten voor 
ons team hebben opgedaan”

QuotesSom der delen



Overzicht

Cleaner kwadrant

De Magie
Synergie in effectiviteit en verbinding

Uber Control
Nadruk op regelgeving, minder 
verbindend

In Slaap Vallen
Nadruk op verbinding, minder effectief

Wegkwijnen
Reden voor snelle interventie

Wat betekenen de labels



De sublabels van het kwadrant De sublabels van het kwadrant



Wie zijn onze deelnemers?

Cleaner creëert bij iedereen waarde
“Nogmaals dank voor de super inspirerende en 
goede dag die we hebben gehad”

Voorbeelden
- Sales management team om strategie en 

aanpak helder te krijgen
- Financieel programma team om onderlinge 

en externe samenwerking te verbeteren
- MKB bedrijf dat de collegiale verbinding 

wilde verbeteren
- IT team dat de samenwerking in de keten 

wilde verbeteren
- HR Directeur die persoonlijke effectiviteit 

wilde verbeteren

Doelgroepen



Kosten voor 1 Cleaner assessment (min 5 p.) € 5.100,-

Per teamlid boven de 5 personen €    900,-

Teamterugkoppeling (dagdeel) € 1.200,-

Kosten voor additionele coaching (per uur): €    150,-

Voorbeeld investering (ex BTW)

Team van 7 personen € 6.900,-

Team terugkoppeling € 1.200,-

Locatie kosten (voorbeeld) € 1.100,-,-

Nazorg traject 10 uur (optioneel) € 1.500,-

Totaal € 10.700,-

Specificatie (max 10 p.) Voorbeeld (concept)



Rotterdam, Rijswijk, Utrecht, Hulshorst, 
Dalfsen, en Amden (Ch) 

Locaties


