
 

 

Benieuwd naar het complete aanbod in onze Inn-spiratie Academie of wil je je direct aanmelden voor  
bovenstaand programma?  Ga dan naar  inn-spiratie.nl of bel ons via (085) 003 09 09. 
 

Slimme werkprocessen 
Efficiënt en effectief samenwerken begint hier 
 
 
 
 
   
  
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

Annelies – Directeur/Eigenaar | Teamcoach voor Directie- & Managementteams 
Haar eigen nieuwsgierigheid naar de beste lessen over team- en leiderschapsontwikkeling, zette 
ze om in een onderneming. In 2013 startte Annelies Inn-spiratie; een organisatie waarin ze de 
beste lessen over sterk teamwork vertaalt naar jouw praktijk. Helder, nuchter en vanuit 
praktijkervaring. Haar 17 jaar ervaring als leidinggevende en HR Businesspartner zet ze nu in voor 
de ontwikkeling van onze klanten en ons eigen team. 

Je weet dat het slimmer, sneller en beter kan. Maar waar te beginnen? 
Frustratie over de manier van werken, langs elkaar heen werken, onnodige fouten en frustratie. 
Herkenbaar? Zet er een streep onder samen en ga aan de bak met deze praktische kant in het 
versterken van samenwerking; maak slimme werkprocessen! 
 
Wat ga je doen? 
Na een frisse en prikkelende kennismaking, 
leggen we eerst even een goede basis; inzicht 
in het ‘wat en waarom’ door een praktische 
theorieles. Vanuit dit inzicht gaan we 
vervolgens aan de slag met jullie eigen 
werkprocessen; hoe breng je ze in kaart en 
waar liggen de verbeterkansen? We stimuleren 
jullie in subgroepen om in gesprek te gaan over 
daar waar inzichten nog ‘schuren’. Met als doel 
om aan het einde van de workshop al de eerste 
resultaten op papier te hebben!  
 

 Wat is het resultaat? 
• De eerste opzet van jullie eigen processen, 

visueel vastgelegd. 
• Bruikbare en praktische formats voor 

procesmapping en werkinstructies. 
• Gemeenschappelijk denkkader over slimme 

werkprocessen (o.a. LEAN); 
• Concrete acties tot op persoonsniveau hoe 

iedereen kan bijdragen aan ontwikkeling; 
• Advies op maat van onze trainer/coaches 

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

 

Doelgroep • Teams tot 20 personen 
• Inclusief de teamleider  
• Ook geschikt voor zelfsturende teams 

Inclusief • Voorbereiding met Team-
/Projectleider 

• Interactieve workshop 
• Studiemateriaal 
• Borgingsgesprek met 

aanbevelingen op maat 
•  

Locatie Online (via MS Teams) of incompany  
Duur 10:00-16:00 uur  
Investering Vanaf €2.798 (ex btw inclusief 8 dn)  

 


