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BLAUWDRUK

“I love working with Roosmarijn and her growing company
Geodomein. They are our first trusted partner for Talent Dynamics
in the Netherlands. We have huge plans working together for the
coming years.”
Michelle Clarke, Global Partnerships Manager at GeniusU and
Entrepreneurs Institute and Co-Fouder of Talent Dynamics
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Mijn brief aan jou
Onze missie en visie
Ook Geodomein gids worden
Onze vier routes
Breng jezelf in kaart
Breng je team in kaart
Breng jullie visie in kaart
Breng je toekomst in kaart

MIJN BRIEF AAN
JOU

Ben jij lid van een team?
Werk jij bij de overheid, het onderwijs of het bedrijfsleven? Ben je ondernemer
of werk jij zelfstandig samen met andere zelfstandig professionals? Of werk
je als freelancer voor opdrachtgevers? Dan ben je lid van één of meer teams.
Stel je voor dat dit vandaag een super succesvol team met succesvolle teamspelers zou zijn. Met professionals die elke dag heel enthousiast aan het
werk gaan en tot laat blijven omdat ze zo van hun vak houden. Stel dat jullie
nauwkeurigheid en efficiëntie zouden verbeteren. En stel dat jullie
gezamenlijk een woest aantrekkelijke visie zouden hebben. Hoe lekker zou
dat zijn?
Dit kan met onze programma’s en sinds we gebruik maken van Talent
Dynamics als profileringinstrument zijn deze concreet, meetbaar en
eenvoudig.
Geodomein is de eerste gecertificeerde partner van Talent Dynamics in
Nederland. Dat terwijl Talent Dynamics zich wereldwijd ruimschoots
bewezen heeft met 700.000 professionals die de testen hebben gebruikt.
Het vinden van Talent Dynamics was een keerpunt voor Geodomein. Dankzij
deze tool kunnen we teams revolutioneren. Ook was het een keerpunt voor
mijzelf. Dankzij Talent Dynamics kan ik weer oprecht vanuit mijn hart zeggen:
“I do what I like and like what I do”
Geniet van je werkdag,
Roosmarijn Haring

ONZE MISSIE EN
VISIE

Over Geodomein

De naam Geodomein refereert naar de ‘wereld is jouw domein’. Het is
afgeleid van het woord geografie. We leven in een wereld waar zoveel
mensen zoekende zijn, terwijl we de mogelijkheid hebben om zo ongeveer
ieders locatie te bepalen met een mobiele telefoon. In de wereld van nu is het
misschien wel het belangrijkste om te snappen wat jouw plek in de wereld is.
Wij helpen jou en je team om jullie route te vinden om een positieve impact te
leveren in de wereld.

Missie

Het is onze missie om mensen hun ogen weer te laten stralen door hen te
begeleiden op hun route naar een positieve impact in de wereld.

Visie

Elke dag doen wat je leuk vindt, dat kan! Ook als je een vaste baan hebt of
je gezin moet onderhouden. Je hoeft het alleen maar te doen! Wij willen een
wereld creëren waarin teams elke dag datgene kunnen doen waar ze goed in
zijn en het liefste doen. Onze programma’s zijn ontwikkeld vanuit de visie dat
ieder mens en elke organisatie de kans verdient om zijn of haar plek in de
wereld te vinden. Wij zijn er van overtuigd dat dit leidt tot een betere wereld.
Wij zeggen: breng je toekomst in kaart!
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OOK GEODOMEIN GIDS WORDEN?
Heb je interesse om Geodomein gids te worden?
Neem contact op met ons!
Binnenkort starten we ons coole coach-de-coaches
Geodomein Gids programma.
Zorg dat je erbij bent.

ONZE VIER
ROUTES

Om met jou op reis te gaan om je toekomst in kaart te brengen, hebben we
een viertal routes uitgestippeld. Je kunt voor jezelf bepalen welke route voor
jou relevant is.

Breng jezelf in kaart

Breng jullie visie in kaart

Breng je team in kaart

Breng je toekomst in kaart

Elke route bevat een reeks stappen waarmee je in je eigen tempo kunt reizen
vanaf de plek waar je nu bent, naar plekken waar de productiviteit,
effectiviteit en nauwkeurigheid van je gehele team(s) worden verhoogd. Op
de route worden de sterke punten van elk teamlid duidelijk in kaart gebracht
en komt er zicht op ontwikkelpunten. Samen maken we een routekaart voor
samenwerking en topprestaties. Door met elkaar een gewaagde visie op te
stellen komt er zicht op de toekomst.
Stapsgewijs focussen we op: jullie waarom, wat gaan jullie doen, met wie
doen jullie dat, hoe doen jullie dat, wanneer gaat dat gebeuren en waar op de
kaart vindt dat plaats.
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BRENG JEZELF IN
KAART

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Breng jezelf in kaart
Doe de Talent Dynamics profieltest. Deze snelle en simpele test
is erg krachtig. Je sterktes, productiviteit, waarden en gedrag
worden geëvalueerd om te bepalen welke van de acht profielen
bij jou past. Op basis hiervan kunnen we jouw mate van ‘flow’
vaststellen. Zo kun je jouw pad van minste weerstand volgen.
Als je deze natuurlijke route volgt is dat niet alleen fijn voor
jezelf maar ben je ook van grote waarde voor anderen.
Persoonlijke toelichting AANBEVOLEN
Ga dieper op de materie in en boek een persoonlijke coachingsessie met één van onze Geodomein Gidsen. Krijg meer
inzichten hoe je jouw profiel precies kunt gebruiken om meer
waarde toe te voegen aan jouw persoonlijke route. Dit helpt je
ook om meer resultaten te boeken en met minder stress meer
inkomsten te genereren en bovendien meer werkplezier te
beleven.
Ontdek en draag bij
Nu je jezelf in kaart hebt gebracht, kun je je aansluiten bij het
platform GeniusU. Je ontvangt toegang tot de online
videotraining van de bedenker van de Talent Dynamics Roger
James Hamilton. Leer hoe je jouw pad van minste weerstand
kunt vinden en het vertrouwen in je talent kunt vergroten.
Handig als je visueel ingesteld bent. Krijg je de smaak te
pakken, dan kun je ook het Coach-de-Coaches Programma doen
en zelf Geodomein Gids worden.

BRENG JE TEAM
IN KAART

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Talent Dynamics Team Tour
Speciaal voor MT’s die weinig tijd hebben en voor teamleiders
die eerst willen zien voor ze het geloven, hebben we de team
tour route als verkort traject. Boek deze optie en ontvang de
Talent Dynamics test voor het MT of voor een aantal teamleden en een proefworkshop van twee uur bij jullie op locatie. Je
krijgt de hoogtepunten mee en concrete tips om beter samen
te werken. Ook kijken we wat dit betekent voor de rest van je
organisatie.
Talent Dynamics Team Versneller AANBEVOLEN
De Talent Dynamics Team Versneller maakt gebruik van de
profielen van je team, gecombineerd met de deskundige aanpak
en coaching van onze Geodomein Gidsen. Samen creëren we
een routekaart naar vertrouwen, ‘flow’ en groei. De meeste
organisaties laten het ware potentieel van hun mensen onbenut.
Dit leidt niet alleen tot het verlies van passie en productiviteit,
maar ook van miljoenen euro’s. Deze tendens is te keren door
ieder teamlid aan te spreken op hun talent.
Team Versneller Certificaat
Na het in kaart brengen van je gehele team ontvang je het
“Breng je team in kaart Team Versneller Certificaat” van
Geodomein als Talent Dynamics gecertificeerd bedrijf. Ook
ontvangen jullie toegang tot het online GeniusU platform met
veel extra gratis kennis en onze sociale media kanalen en
(besloten) groepen. Zo kun je je kennis en ervaring delen en
leren van anderen. Hier bouw je aan teamvertrouwen en geloofwaardigheid. Wij geloven in deze snelle sociale leernetwerken.

BRENG JULLIE
VISIE IN KAART

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Visie verkenning
Reorganisatie na reorganisatie. Heeft het middelmanagement
echt haar langste tijd gehad? Waar je organisatie ook staat:
zonder visie is het varen als een kapitein zonder navigatie. Deze
snelle visie verkenning geeft jouw MT weer de power om aan te
haken bij de wensen op alle lagen in je organisatie. Het
ontwikkelen van een visie is meer dan wat woorden op papier
of één managementsessie op de hei. Het is een heel proces –
vaak een veranderproces.
Visie versneller AANBEVOLEN
Er is weer oog voor de essentie van werk. Wat is jullie passie en
ambitie? Doen jullie wat jullie moeten doen of werken jullie echt
aan wat jullie willen bereiken? Een visie bindt mensen en geeft
richting. En het mooie is, als een visie niet alleen uit verstand
ontstaat, maar ook vanuit je onderbuik -waar je passie voeltdan is het een bron van energie en leidt het tot focus en betere
prestaties. De Missie en Visie Versneller geeft teams de kracht
om een positieve impact op de wereld te leveren.
Visie versneller certificaat
Na het in kaart brengen van jullie visie ontvangen jullie het
“Breng je visie in kaart Team Versneller Certificaat”. Ook krijgen
jullie toegang tot het online GeniusU platform met veel extra
kennis en onze sociale media kanalen en (besloten) groepen.
Laat je inspireren door visies van organisaties wereldwijd. Zo
werk je aan jullie toekomstvisie en draag je tegelijkertijd bij aan
een positieve bijdrage aan deze wereld.

BRENG JE
TOEKOMST IN
KAART

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Beweging in kaart AANBEVOLEN
Teams zijn onderdeel van levende organisaties. Deze
ontwikkelen zich voortdurend en maken deel uit van een steeds
veranderende omgeving. Het voortbestaan en groei van jullie
als team, organisatie of bedrijf wordt mede bepaald door jullie
capaciteit om je aan te passen aan de omgeving in de
bovenstroom èn in de onderstroom. Wij prikkelen jullie om te
kijken welke beweging er mogelijk is.
Toekomst in kaart
Bij deze route bekijken we opmaat en stap-voor-stap wat jouw
team of organisatie nodig heeft. We werken aan jaarprograma’s,
zowel generiek als op maat. Dit zijn combinaties van de eerder
genoemde programma’s. Ook bieden we aanvullend programma’s rondom communicatie-, informatiebeleid-, implementatieen inrichtingsplannen. Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij
genieten ervan jullie te begeleiden op jullie succesroute.
Toekomst versneller certificaat
Sinds 2013 hebben al heel wat organisaties een geheel of
gedeeltelijk op maat programma van Geodomein doorlopen.
Sinds eind 2017 krijgen organisaties hier nu ook hun certificaat
voor. Alle gecertificeerde organisaties ontvangen nu toegang tot
het online GeniusU platform en onze sociale media kanalen en
(besloten) groepen. Leer via onze groeiende sociale
leernetwerken van elkaar. Zo helpen we elkaar op onze route
naar een positieve impact in de wereld.

Contact
www.geodomein.nl



info @geodomein.nl

Social media Geodomein

Social media Roosmarijn Haring



www.facebook.com/geodomein



https://www.facebook.com/roosmarijnharing/



https://twitter.com/Geodomein



www.twitter.com/RoHaring



www.youtube.com/channel/UCTUMEUQL9Be_QF2VrGFz8iQ



www.linkedin.com/in/roosmarijnharing/



www.instagram.com/roosmarijnharing/

