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Training Inspiration & Results 
Naar een hoger rendement voor medewerker & organisatie 
 
 
Aanleiding 
 
Deelnemers (meer) in contact brengen met hun inspiratie, kwaliteiten en talenten en dit tot uiting 
brengen in hun (professionele) dagelijkse leven. Wij geloven in de oorspronkelijke creatieve 
kracht van mensen. Vaak komt deze er vervormt uit in ons dagelijks leven en zorgen 
belemmeringen ervoor dat zaken op het werk anders verlopen dan zoals we graag zouden 
willen. 
 
 
Gewenste situatie 
 
In de training werken de deelnemers aan het effectief kunnen participeren in veranderingen 
vanuit een eigen (en ook afgestemde) missie, visie en strategie. Zaken voor elkaar krijgen en 
daarin trouw blijven aan wat echt belangrijk voor de deelnemer is en wat bijdraagt aan de 
organisatie. 
 
 
Resultaten 
 
Dat geeft deelnemers: 

1. De rust en stabiliteit van gecenterd zijn in jezelf 
2. Vanuit je eigen kracht in contact staan met je omgeving 
3. Creatie vanuit inspiratie: jouw leven vorm geven zoals jij dat graag wilt 
4. Empathisch vermogen vanuit een natuurlijke betrokkenheid 
5. Een toename van zelfvertrouwen. 
 

En voor de organisaties waarvoor ze werken levert dat: 
1. Medewerkers die in contact zijn met hun eigen missie en zich van daaruit hebben 

gecommitteerd aan de organisatiemissie 
2. Medewerkers die vertrouwen hebben in zichzelf en anderen durven te vertrouwen 

waarmee de basis wordt gelegd voor goed teamwork 
3. Medewerkers die opkomen voor hun creatieve ideeën en verantwoordelijkheid durven te 

nemen voor de resultaten die ze boeken 
4. Medewerkers die elkaar helpen het beste in elkaar naar boven te brengen en dit te 

combineren tot succesvolle acties 
5. Hierdoor ontstaat er dynamiek, ondernemerszin, enthousiasme en plezier 
6. Excellente resultaten voor de organisatie zijn dan een logisch gevolg. 

TOP

ontwikkeling

!



 
 
Het programma  
 
De opzet en werkwijze van de training is erop gericht deelnemers eigen verantwoordelijkheid 
te laten nemen, dit start al met het feit dat deelname vrijwillig (maar niet vrijblijvend) is 
waardoor deelnemers direct verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.  
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen en tijdsinvestering: 
 
1. Kick-off       1 dagdeel 
2. Intakegesprek      1 uur + ½ uur met leidinggevende 
3. Blok 1, Authenticiteit, drive en focus   2 aaneengesloten dagen 
4. Blok 2, Communicatie kwaliteiten en vaardigheden 2 aaneengesloten dagen 
5. Blok 3, Visie op de toekomst    1 dag 
6. Blok 4, Creëren van succesvolle verandering  2 aaneengesloten dagen 
7. 3 intervisiebijeenkomsten     2 dagdelen in totaal 
8. Evaluatiegesprek      1 uur (incl. leidinggevende)  
 
 
 
Werkwijze 
 
Intervisie: Tussen de blokken 1, 2 en 3 van de training ontmoeten de deelnemers elkaar in 
een intervisiegroepje (van circa vijf personen) waarbij zij werk gerelateerde vraagstukken en 
dilemma’s met elkaar bespreken. In totaal zijn er drie intervisiebijeenkomsten. Het is de 
bedoeling dat deelnemers deze bijeenkomsten zelf leiden. Hiertoe ontvangt men tijdens het 
eerste blok tools en instrumenten om dit zelfstandig te kunnen uitvoeren. De praktijk leert dat 
ook opgedane inzichten uit de blokken geoefend kunnen worden tijdens de intervisie. 
 
Praktijkopdrachten: De professionele ontwikkeling van medewerkers komt tot uitdrukking 
in en versnelt zich op de werkplek, geen trainingsresultaat kan daar tegenop. Vandaar dat de 
training is gebaseerd op zowel het creëren van impact tijdens de training als de toepassing 
daarvan in de eigen werksituatie.  
Daartoe voeren de deelnemers tussen de trainingsblokken in praktijkopdrachten uit waarbij 
het geleerde uit de training wordt toegepast in de eigen werksituatie. Naast de 
praktijkopdrachten werken we graag met praktijkbegeleiders. Dit zijn soms de direct 
leidinggevenden en soms senior collega's. Van ieder praktijkopdracht maken de deelnemers 
een reflectieverslag wat zij bespreken met hun praktijkbegeleider en inleveren bij de trainers. 
Op deze wijze ontstaat er een transfer van de training naar de werkvloer.  
 
Buddysysteem: Deelnemers kiezen tijdens het eerste blok met wie ze gedurende het traject 
afspraken maken over wederzijdse ondersteuning, met name tijdens de uitvoering van hun 
actieplan. De ervaring leert dat deze buddy relaties ook na de training blijven bestaan. 
 
 

 
Direct contact 0611303309 | info@topontwikkeling.nl | www.topontwikkeling.nl 

!"#

���	��������

$

Trainingen en opleidingen van TOP! Ontwikkeling hebben een groepsomvang van minimaal 6 
personen en maximaal 12 personen (tenzij anders vermeld). 
Per groep zijn verschillende niveaus te combineren. 
 
Individuele inschrijving op aanvraag. Informeer naar maatwerktrajecten voor uw organisatie. 
Trainingen of opleidingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 

 


