
Alle informatie over een Teamstart door Inn-spiratie
-De eerste stap naar sterk teamwork, voor nieuwe teams-

Worden jullie een team waar je bij wilt horen?



Speciaal voor nieuwgevormde teams is er de 
‘Teamstart met MBTI’. Onze kickstart voor echt 
goed teamwork en een stevige fundering om op 
verder te bouwen naar een “team waar je bij wilt 
horen”. Om als team te kunnen vlammen, is het 
nodig om elkaar (opnieuw) te leren kennen. Als 
collega én als persoon.

“Teams waar je bij wilt horen” kenmerken zich 
niet alleen door een gezonde groepsdynamiek, 
maar ook door een effectieve verbinding tussen 
de individuen. 

In een gezond team worden verschillen tussen 
teamplayers als kracht ingezet, zodat het geen 
excuus kan worden voor gedoe en/of onbegrip. 

Zijn jullie klaar voor een sterke start als team?

Teamstart met MBTI

Een theoretisch kader helpt bij het leren kennen en 
waarderen van elkaar en de onderlinge verschillen in 
samenwerkingsvoorkeuren. Wij werken graag met MBTI 
bij teamvorming en de ontwikkeling van teamvertrouwen. 



Onze aanpak is pragmatisch, baanbrekend en op z’n zachtst gezegd ‘anders’. Tegelijkertijd maken 
we gebruik van waardevolle theorie om jullie teamontwikkeling te ondersteunen. De ‘Teamstart 
met MBTI’ is gericht op kennismaken en verdieping. De teamleden gaan zich (opnieuw) aan elkaar 
voorstellen en leren op een ontspannen en actieve manier de persoon achter de professional 
kennen.

Zo worden jullie een team waar je bij wilt horen

Wat zijn de persoonlijke samenwerkingsvoorkeuren 
van jullie team? We werken aan zelfbewustzijn, 
bouwen aan teamvertrouwen en geven handvatten 
voor het inzetten van ieders talent.

Niet alleen de teamontwikkelingstheorieën die wij 
toepassen, maar ook onze eigen ontwikkelstrategie 
is gebaseerd op de manier waarop militaire teams 
en hun leiders binnen Defensie worden gevormd. 
Leren, Trainen, Vormen. 

Jullie komen met ons ‘plaatje, daadje, praatje’ 
letterlijk in beweging; op energieke en inspirerende 
wijze verbinden we de theorie met praktijk.

Plaatje, daadje, praatje en kwadraatje



Ontwerp Teamstart
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Dag 1 

In 1,5 dag leren jullie elkaar (opnieuw) kennen (actief 
en in gesprek, binnen én buiten) en bouwen we op 
heldere en nuchtere wijze een gezamenlijk beeld op 
van sterk teamwork. Compleet verzorgd op de hei, in 
een inspirerende omgeving. Aan het einde van de 
teamstart maken jullie concrete (SMART) afspraken 
over hoe de onderlinge samenwerking moet worden 
aangepakt of verbeterd.

Na dit korte maar intensieve traject is er een stevige 
fundering gelegd onder de vorming van sterk 
teamwork.

Borgings-
gesprek na ca 4 
weken op jullie 
locatie met 
Teamleider
-praatje-

Telefonische 
afstemming 

Teamleider en 
1e

Trainer/Coach

MBTI vragenlijst

Het 2e contactmoment is een 
borgingsgesprek bij jullie op 
locatie.

De Teamstart met MBTI is voor 
‘versgevormde teams’. Elke Teamstart 
bestaat in totaal uit 2 contactmomenten:

Wat g a je doen?

Opening 
& opnieuw 

kennismaken d.m.v. 
MBTI

-plaatje/praatje-

Ontspannen 
driegangendiner om 
de dag af te sluiten

Actief (buiten) aan de 
bak om elkaar beter 

te leren kennen.
-daadje-

Ontspannen lunch 

Dag 2

SMART afspraken 
maken over verdere 

samenwerking. 
Teamplan opstellen.

-praatje-

Ontspannen lunch om 
programma af te 

sluiten

Ontbijt & Dagstart



Na deze “Teamstart” ligt er een goede basis voor sterk 
teamwork.
• Inzicht in teamvormingsprocessen en hoe je hierin kunt 

beïnvloeden (Tuckman);
• Gezamenlijk beeld van jullie persoonlijke voorkeuren en 

valkuilen in teamwork;
• Concrete acties tot op persoonsniveau hoe iedereen 

kan bijdragen aan ontwikkeling;
• Een Teamplan met alle inzichten en afspraken 

overzichtelijk op een rijtje;
• Advies op maat van onze trainer/coaches voor borging 

in jullie praktijksituatie;
• Energie in het team om door te pakken.

Wat is het resultaat?

‘’Hier komt nog een hele vette referentie van Alexander 
van Middendorp, Teamleider bij het RIEC, die is hij op dit 
moment nog aan het schrijven ;). Wordt vervolgd.….’’’ 



Over onze trainer/coaches

Ons team van trainers/ coaches bestaat voor een groot deel uit oud-militairen die hun kennis en 
ervaringen bij ons doorvertalen naar de burgermaatschappij. Wat zij leerden in de praktijk en tijdens 
de Algemene Kader Opleiding bij Defensie, dragen ze op een heldere en nuchtere wijze over naar 
teams in het bedrijfsleven, de overheid, zorg en het onderwijs. Daarmee brengen we het beste uit twee 
werelden samen. Jullie ontvangen van hen directe feedback op basis van de theorie die jullie op 
de ‘zachte steen’ hebben mogen ontvangen.

Lisanne – (Hoofd) Trainer/Coach | Teamontwikkeling
Lisanne heeft altijd al een grote interesse gehad in wat mensen beweegt en hoe je het beste uit jezelf of uit een 
ander kan halen. Haar bedrijfskundige achtergrond als HR en Change Management consultant en haar passie 
voor de ontwikkeling van de mens zet zij als trainer/coach in om teams te creëren waar je bij wilt horen. 
Daarnaast zorgt zij voor nog meer verbinding tussen organisaties en Inn-spiratie.

Kim - Trainer/Coach | Ervarend (actief) leren
Als instructeur Leidinggeven en Sport bij Defensie heeft Kim veel ervaring opgedaan met het trainen en 
begeleiden van teams en teamleiders bij het bereiken van een specifiek doel. Gedrag inzichtelijk maken en 
koppelen naar jouw dagelijkse praktijk is haar sterke punt. “Mijn modules zijn vaak fysiek van aard en laten je 
ervaren wat het effect van jouw gedrag is.” Kim is scherp, enthousiast en gedreven in haar werk.

Bas- Trainer/Coach | Ervarend (actief) leren
Bas is jarenlang sportinstructeur geweest bij Defensie. Hier gebruikte hij sportlessen en -opdrachten om 

doelgericht het succes van eenheden te verhogen. Nu verzorgt Bas binnen Inn-spiratie de actieve en fysieke 
modules van onze programma’s. Lessen van Bas hebben altijd een combinatie van een mentale en een fysieke 

uitdaging, want juist in deze combinatie bereiken we het beste resultaat volgens Bas. 



Teams waar je bij wilt horen
Leiders die je wilt volgen

”De vorming van een team is een bijzondere fase. Met een goede 
teamstart markeer je dit moment en kun je voorkomen dat je 
achteraf moet repareren in de groepsdynamiek wat je met een 
goede basis had kunnen voorkomen.“

-Annelies Rulkens-Zielman, Directeur-

Prijs
Vanaf € 6.000 incl 5 deelnemers (excl. btw)

Locatie
“De Inn” op de Veluwe

Meer informatie
Wil jij meer informatie over een Teamstart? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

085 - 003 09 09
info@inn-spiratie.nl

Beschikbaarheid
Kijk voor alle beschikbare Teamstart dagen op 
www.inn-spiratie.nl/academie

http://inn-spiratie.nl
http://www.inn-spiratie.nl/academie

