BRENG JE TEAM IN KAART
We nodigen je uit voor een 1-daags team programma dat is ontworpen om het ware
potentieel uit je team te halen. Het programma is geschikt voor middelgrote teams
binnen overheidsinstellingen, onderwijs en bedrijven.

NA DEZE DAG HEB JE
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Uitgebreide rapportages per individu
Op maat gemaakte teamuitslag van jullie gecombineerde talenten
Inzicht hoe je je team in kracht houdt of krijgt
Inzicht in patronen in de onderlinge samenwerking
Inzicht in de eventueel nog ontbrekende talenten in het team
Inzicht waar jullie heel erg goed in zijn
Leuke oefeningen met elkaar gedaan om meer begrip te krijgen voor elkaar
Op maat coaching ontvangen en nieuwe inzichten gekregen
Veilig kwetsbare onderwerpen kunnen bespreken
Successen verankerd of blokkades op kunnen heffen
Toegang tot een besloten community groep om achteraf vragen te stellen

INHOUD VAN HET PROGRAMMA IS GEBASEERD OP
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Verschillende leermethodes gecreëerd door de jaren heen als coach door Roosmarijn Haring
Bewezen profiling methode Talent Dynamics van Roger Hamilton & Michelle Clarke
Het navigeren door verandering met vertrouwen en een creatieve en open mindset
Geïntegreerde positieve psychologie, gedragspatronen en systemisch werk
Ervaring bij het begeleiden van ca. 750 teamspelers van verschillende organisaties en
bedrijven in Nederland, België en Engeland
Meer dan 20 jaar ervaring bij bedrijven en organisaties variërend van management en
project management posities tot het leiden en coachen van teams en het werken met
management teams aan team gerelateerde zaken in verschillende
veranderprogramma’s

EERDERE DEELNEMERS AAN DIT PROGRAMMA

In totaal 176 teamspelers van 30 bedrijven en organisaties in Nederland, België en
Engeland, diverse overheden zoals gemeente Zwolle, -Purmerend en -Haarlemmermeer,
HBO Aeres, organisaties zoals Enexis, Syntrophos, MKB zoals Cloud Spa, Merkator, Avante
Consultancy

HOE WERKT HET PROGRAMMA EN VOOR WIE IS HET
Bij dit dagprogramma duiken we helemaal in alle talenten in jullie team. We kijken naar hoe
jullie samenwerken, we heffen eventuele blokkades op of verankeren de successen die er al
zijn. We doen allerlei oefeningen zodat teamleden meer begrip krijgen voor elkaars gedrag
en denkwijzen en we zorgen voor een veilige setting om kwetsbaar onderwerpen te kunnen
bespreken. We werken toe naar vertrouwen, ‘flow’ en groei van productiviteit. Het
programma is geschikt voor middelgrote teams (7-20) binnen de overheid, het onderwijs en
bedrijfsleven. Een maatwerk programma is ook mogelijk voor MT’s of grote teams of voor
een combinatie van het talent in kaart brengen van de gehele afdeling en het werken met
een kernteam.

CONTACT
Meer informatie contact Roosmarijn Haring, Roosmarijn@geodomein.nl, 06 543 91 597

WAT DEELNEMERS ZEIDEN
“Geodomein heeft ons team treffend in kaart gebracht. Naast persoonlijke inzichten, ook
voor het team als geheel: waar liggen onze sterkten, welke energieën zijn
oververtegenwoordigd en welke benutten we als team te weinig. Prettig en helder! Het
smaakt voor mij naar meer, zowel persoonlijk als voor het team.”
“Voor mij vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Ik kreeg niet alleen inzicht maar ook een
structuur die me hielp om mijn persoonlijke doelen te bereiken en tevens teamdoelen,
waardoor onze motivatie is veranderd. Het programma was erg verhelderend door gebruikt
te maken van de mix van vertrouwen, flow en systemisch werk.”
“Wat het programma me heeft gebracht heeft is inzicht in mijn eigen rol in mijn team. Maar
ook dat natuurlijk leiderschap vervuld kan worden door alle talenten in mijn team, maar dan
steeds met een andere invulling. Als leidinggevende dacht ik vaak “laat maar ik doe het zelf
wel even”. Nu weet ik veel beter hoe ik de mijn teamleden in hun kracht dingen kan vragen.”

TRAINER

Roosmarijn Haring
www.geodomein.nl
Roosmarijn haar doel is om leiders die willen veranderen te veranderen om
systemen te verschuiven en ogen te laten stralen. Zij is de oprichter van
Geodomein, een internationaal trainingsbedrijf. Geodomein richt zich op het
veranderen van systemen van organisaties van binnenuit door belangrijke
spelers in teams te begeleiden met strategische transformatie programma's.
Sinds 2013 heeft Geodomein gewerkt met senior professionals en hun
teams in Nederland, België en Engeland. Ze is gecertificeerd als Master
Trainer en als Systeem Opsteller, is schrijver en spreker en heeft
verschillende team programma's en spellen gecreëerd. Voordat ze
Geodomein oprichtte had Roosmarijn verschillende functies in bedrijven en
organisaties op internationaal niveau. Als redacteur van Reed Business
(Elsevier) jaagde ze wereldwijd op de beste verhalen in technologische
niches en leidde ze het ideale team vanuit het MT. Als projectmanager in
organisaties beïnvloedde ze beslissers en beleidsmakers. Roosmarijn
woont in Goutum met haar man en twee kinderen.

