
 

 

 

 

 

BOOSTCAMP 

TEAMONTWIKKELING 

Jij en je team klaar voor het 

nieuwe jaar!  

 

Samen met je team naar een Next Level door 

optimale teamperformance én concreet 

samenwerken aan kraakheldere teamdoelstellingen 

voor 2022. Zo sta je samen fris aan de start van het 

nieuwe jaar! 

Het mes snijdt aan twee kanten:  

• Focus op onderlinge samenwerking door het 

leren kennen van de drijfveren, talenten en 

valkuilen van jezelf én je collega’s; 

Onderlinge samenwerking wordt sterk 

verbeterd met als grondlegger de TMA 

Teamanalyse. Dus bouwen aan vertrouwen. 

  

• Focus op brainstormen over doelen, rollen en 

taken; vastleggen en committeren aan 

teamdoelstellingen 2022 met een vertaalslag 

naar benodigde talenten  

Het resultaat is nieuwe energie voor het team, met 

duidelijke doelen en optimale talentbenutting.  

 

Je komt écht in actie en werkt samen aan persoonlijke 

- én teamontwikkeling; Wat direct invloed heeft op 

het behalen van teamdoelstellingen;                               

Samen sterk 2022 in! 

 

Kortom… EEN ENERGIEBOOST VOOR JOU EN JE 

TEAM, ga samen deze uitdaging aan! 

 

 

Investering: 

▪ Maximaal 1,5 uur individuele TMA 

terugkoppeling 

▪ 1 dagdeel in December 2021 & 1 dagdeel in 

Januari 2022 (is in overleg) 

▪ Inspirerende locatie: MELT, StrijpT Eindhoven  

▪ Tijdstip training: 9.30 – 12.30 uur 

▪ Kosten € 2000,- per team van maximaal 10 

personen, exclusief TMA (€500,- pp).

 

Aanmelden: Schrijf je nu nog in en breng jezelf naar een Next Level! Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan 

contact op met Rianne van der Heijden (rianne@putmansnextlevel.nl / ) of bel naar 040 - 2553377. 

Programma 

▪ TMA Talentenanalyse per teamlid + individuele     

terugkoppeling; inzicht in drijfveren, talenten en 

kwaliteiten.  

 

▪ Sessie 1 Teamanalyse  

- Actieve Teamanalyse en Teamopstelling met 

behulp van TMA; inzicht in elkaars talenten, 

drijfveren en competenties 

- Gefaciliteerd door een gecertificeerd TMA 

Professional. 

 

▪ Sessie 2 Werken aan concrete teamdoelstellingen 

- Het creëren van een optimale 

teamperformance; hoe doe je dit? 

- Brainstormsessie over doelen, rollen en taken 

- Formuleren van gezamenlijke 

teamdoelstellingen 2022, gekoppeld aan rollen 

en personen 

- Vastleggen van persoonlijke acties op basis van 

ieders talenten 
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