
Team Reset



De training

* Theory U (Scharmer), Value-Driven Organisations (Barret), Spiral Dynamics (Beck & Cowen), AQAL (Ken Wilber), 7 lagen model (Bateson), kernkwadrant 
(Ofman), 7th and 8th Habit (Covey), MSBR (Kabat Zinn), 6 lagen van persoonlijk leiderschap (Brouwer/ Gelder), De CEO fluisteraar (Manfred Kets de Vries)

De Team Reset

o brengt fundamenteel inzicht in gedrag, emoties, gevoel 
en patronen

o geeft zicht op volgende stappen in een plan voor de 
toekomst

Wat

Reset *

Trainen door kennisdeling, instructie, praktisch oefenen en 
ontspannen, literatuur omgezet in een heldere reader

Narratieve coaching *

Het goede gesprek in een vorm van empathie en zuivere 
tegenoverdracht

Onderdelen



Impact door veel oefenen biedt het team nieuwe 
perspectieven en een beter bewustzijn over vraagstelling en 
richting

In de gesprekken na elke oefening worden ontwikkelpunten 
herkend en wat er te doen staat

Het team maakt gezamenlijk een plan voor de toekomst

De combinatie van samen trainen, eten, koken, sporten, je 
kunnen terugtrekken ‘op je kamer’ of  wandelen in de 
rustige de omgeving, zorgt voor ontspanning 

De huiselijke setting geeft de rust en aandacht om 
inzichten concreet te maken

De training locaties voorzien in privacy en voldoen aan 
hoge standaarden van hygiëne

Hoe werken wij?

In-company trainingen zijn mogelijk. Samen met de 
opdrachtgever zetten we de training zodanig op dat een in 
house setting wordt benaderd

Hoe

Setting

In company



Specifieke aanpak van de training

Concretisering van visie, stappen, tools en actieplan 

o Presencing 2: inzicht in de nieuwe richting 

o Crystalizing 1: persoonlijke waarden koppelen aan de 

richting

o Crystalizing 2: het toekomstplan, de wat, hoe en 

wanneer 

Dag 2 (of 2 dagdelen) - Concretisering
Reflectie op de huidige context vanuit verschillende 

invalshoeken

o Downloaden: de dagelijkse routine herkennen van 

vanuit gecentreerd gezichtspunt

o Seeing: de dagelijkse routine van afstand aanschouwen 

o Sensing: gevoel herkennen op gedrag en patronen 

o Presencing 1: loslaten van beperkende patronen

Dag 1 (of 2 dagdelen) - Reflectie



Totaal overzicht

Hoe specifieker de hulpvraag, hoe beter het resultaat

Niet zelden zijn er vragen achter de vragen

Ervaring

o Intake leidinggevende en HR

o Kennismaken 

o Probleemstelling

o Plan van Aanpak

o Intakes trainee(s)

o Reset tweedaagse

o Terugkoppeling op hoofdlijnen* van Reset en 
coachresultaten aan opdrachtgever

o Nazorg door een post training support traject 
(optioneel)

* Vertrouwelijke informatie blijft tussen de trainers en de 
teamleden

Alle stappen



Waarde voor opdrachtgever

Verandering van gedrag, 90% van de teams brengt hun 
Reset plan in praktijk

Teams groeien in verbinding en output leveren

Meer persoonlijke discipline en beter probleemoplossend 
vermogen

Hogere medewerkers- en klanttevredenheid

Resultaat

Ondersteuning vragen

o ‘Wij willen de nieuwe visie en ingezette beweging via 
onze teams laten implementeren’

o ‘Wij gaan afdelingen samenvoegen en daar zit 
weerstand op’

o ‘Wij hebben een team dat is vast gelopen’

o ‘Wij gaan keten breed werken met wisselende 
teamsamenstelling’

o ‘Wij hebben een team waar de spanning om te 
snijden is’

o ‘Onze ambitie is een high performance team te zijn, 
helpen jullie bij de doorontwikkeling’

o ‘Dit team heeft hernieuwde focus nodig’

o ‘We zien het team hard werken met weinig resultaat

Deelopsomming



De Team Reset, anders dan anders

o No nonsens aanpak met oog voor de menselijke maat

o Ervaren trainers, ook met veel bedrijfservaring, 
benoemd hoog kwalitatief

o Training in een huiselijke setting

o Complexe veranderkunde vertaald in begrijpelijke en 
kernachtige oefeningen

o Combinatie van training, coaching 

o Opdrachtgevers ervaren snel resultaat

Som der delen “"Het is bijzonder dat na een jarenlange worsteling wij  
elkaar nu veel beter begrijpen en daarmee beter 
samenwerken"

“Het was pittig, het was confronterend, het was nodig” 

“A, het ketenperspectief blijkt een gedeeld perspectief”

“Ow! Ik dacht dat de rest van het team het totaal anders 
zag maar jullie ervaren dezelfde knelpunten als ik” 

“Ik heb bepaalde uitspraken gedaan die niet constructief 
zijn. Vanaf nu zet ik mij 200% voor het team in”

“Vooraf aan de training hadden we vaak gedoe. Loslaten 
van patronen bracht de omkeer. Nu is er samenhang en 
werken we met plezier samen”

Quotes



Wat is de investering (ex BTW)

Kosten voor 1 Team Reset (1-5 personen) €9.800,-

Per teamlid boven de 5 personen €  980,-

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

Concept Specificatie



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

Locaties


