
 

Nieuwe online teamtraining: Effectiever samenwerken op afstand 
 

De wereld om ons heen verandert snel. We werken steeds meer digitaal en op afstand van elkaar. Zakelijk en 

doelgericht werken maken daarin een opmars: geen reistijd of praatjes bij de koffieautomaat meer. Het heeft 

zo zijn voordelen, maar zeker ook nadelen. Persoonlijk contact maken en werken aan onderlinge verbinding 

binnen een team, dat ook bijdraagt aan het gezamenlijk behalen van organisatiedoelen, is online een grote 

uitdaging. Maar het kan wel!   

 

Hoe kunnen we jouw team verder helpen? 

Voor teams die ook online willen werken aan het versterken van de onderlinge 

verbinding en samenwerking, hebben we op basis van Insights Discovery een 

nieuw concept ontworpen: ‘Effectiever samenwerken op afstand’.  

‘Insights’ is een krachtig instrument, wereldwijd omarmd, dat mensen inzicht 

geeft in hun eigen voorkeursgedrag en dat van anderen. Het helpt mensen in 

gesprek te gaan over de effecten van elkaars gedrag en draagt daarmee bij aan wederzijds begrip. Ook het 

zichtbaar maken en inzetten van de kwaliteiten binnen een team - de basis voor een goed resultaat – wordt 

makkelijker. 

 

In fysieke sessies heeft ‘Insights’ zich al bewezen. Met onze kennis van en ervaring met het digitaal begeleiden 

van teams hebben we de vertaalslag gemaakt naar een online concept dat focust op het versterken van de 

verbinding binnen teams en organisaties.  

 

Welke resultaten mag je verwachten na afloop? 

Je medewerkers… 

 Begrijpen na afloop van de training nog beter hun eigen voorkeursgedrag en weten waar hun 

kwaliteiten en valkuilen liggen. 

 Hebben na afloop de benodigde kennis over Insights Discovery om gedrag bij een ander te kunnen 

lezen en daarop de juiste interventie te kunnen doen. 

 Hebben elkaar beter leren kennen en kunnen nu effectiever werken aan meer wederzijds begrip. 

 Zijn nader tot elkaar gekomen en geïnspireerd om met nog meer energie samen te werken aan de 

doelen van de organisatie. 

Hoe ziet de training eruit?  

 Je team volgt drie online sessies. Eens in de twee weken, maximaal een 

dagdeel. Op deze manier houden je medewerkers hun aandacht vast en 

kunnen zij ook snel een brug naar de werkpraktijk maken.  

 In de 1ste sessie maken je medewerkers op een speelse en luchtige wijze 

kennis met het instrument Insights. Tijdens de tweede sessie wordt ieders 

persoonlijke profiel online ‘uitgereikt’, nader toegelicht en besproken. In de 

laatste sessie maken we de vertaalslag naar de werkpraktijk, daar gaat het 

tenslotte om.  

 Onze Insights Online sessies laten zich typeren als interactief, prikkelend, 

verrassend en praktisch. Dat wil zeggen: precies genoeg theorie, korte en 

krachtige uitleg, veel beeld en geluid en ervarend leren tijdens concrete 

opdrachten.  



 

Goed om vooraf te weten: 

 Er wordt gewerkt met MS Teams, dat goed is ingericht om groepen op afstand te begeleiden en een 

laagdrempelig karakter heeft. Iedereen in je team kan gemakkelijk meedoen. We verwachten wel dat 

de deelnemers basiskennis van MS Teams hebben, zodat zij tijdens de training de focus op de inhoud 

van de sessie kunnen houden.  

 Voorafgaand aan de online bijeenkomsten sturen we concrete huiswerkopdrachten toe naar de 

deelnemers, waarmee zij zich in de eigen praktijk voorbereiden op een effectieve sessie. De totaal 

verwachte tijdsinvestering voor deze opdrachten blijft beperkt tot enkele uren. 

Jouw investering 

De investering per deelnemer bedraagt € 595,- (exclusief btw), uitgaande van minimaal 10 deelnemers. We 

bieden ook maatwerk voor kleinere teams, dus neem gerust contact met ons op en informeer naar de 

mogelijkheden. 

De kosten voor een Insights Discovery profiel bedragen € 140,- en € 32,50 voor de bijbehorende 

materiaalkosten (exclusief btw) per deelnemer. Is jouw organisatie niet btw-plichtig dan kunnen we de 

opleiding zonder btw aanbieden. Voor het profiel en de materialen geldt dan een bedrag van € 39,33. 

 

Meer weten? 

Met onze expertise op het gebied van talent-, team-, leiderschap & organisatieontwikkeling kunnen wij je 

helpen om – ook in deze tijd – je mensen (weer) het echte teamgevoel te laten ervaren. Wil je meer weten? Bel 

of mail voor meer informatie of een oriëntatiegesprek. Mail: welkom@blnqimpact.nl of bel: 073 – 691 02 22 


