
Creative Life Plan Team™  
Toekomstgericht zijn en blijven met Corona


Als één van de eerste bedrijven in de maatschappij zijn wij als zorginstelling weer vanuit 
onze vaste locaties gaan werken. Thuiswerken en beeldbellen hebben ervoor gezorgd dat 
onze dienstverlening door kon lopen en daar zijn we heel blij mee. Een onverwachte 
wending die menig andere organisatie ook heeft meegemaakt. Wij zijn enthousiast over 
deze nieuwe mogelijkheden en het lijkt redelijk goed te passen in de dagelijkse 
werkzaamheden van onze teams.


Toch past deze nieuwe aanpak niet ieder team even goed en zijn er heel duidelijke 
verschillen. Samenwerken, hoe ideaal ook geregeld via internet, mist toch net die finesses 
die wel worden behaald als je bij elkaar bent. En wat te denken van de administratieve en 
ondersteunende functies. Zij waren heel blij met de toegenomen autonomie en genoten 
van de vrijheid. Uit analyse bleek echter dat ‘samen zijn’ en ‘samen werken’ een grote 
meerwaarde heeft voor de toegevoegde waarde. Terugkeer was niet voor iedereen even 
gemakkelijk en menigeen was teleurgesteld, onzeker en voelde zich onveilig.


Daarnaast zijn er medewerkers die in de afgelopen ‘thuiswerkperiode’ alle goede kanten 
van de werkende mens hebben laten zien, maar helaas zijn er ook die ‘de andere kant van 
de medaille’ hebben gezocht en gevonden. Dit is een onvermijdelijk gevolg van 
gedragsverandering waarbij teams en teamleden volledig zelfsturend hun toekomst 
hebben mogen inrichten. Hoe zorgen we dat deze verworven vrijheden vertaald worden 
naar een renderend businessplan voor de toekomst?  

Onze visie 
In ons teamprogramma ‘Toekomstgericht zijn en blijven met Corona’ ligt de nadruk op het 
heel concreet maken van een toekomstvisie voor het team en het individu. Onze 
psychologen worden ingezet om samen met de client de symptomen rondom Corona als 
energiebron te gebruiken en daarmee van twijfel naar vertrouwen te geraken. We sluiten 
af met de presentatie van een heel concreet business plan met gebruik van de MOSA-
Tool™ en Team Elevator Pitch™.


Onze aanpak zal leiden tot verbeterde regelmogelijkheden, een positievere houding in 
werk- en privé relaties, een optimale inzetbaarheid en perspectief op een leven met 
hanteerbaar toekomstperspectief. 


Verder staat centraal het verbeteren van het zelfvertrouwen, herijken van de persoonlijke 
ontwikkeling en uiteraard en goede werksfeer. Het resultaat van deze behandeling zorgt 
voor:


• Verbeterde grip op gedrag en positieve houding in werk- en privé relaties

• Toegevoegde waarde verbetert aanzienlijk

• Perspectief waar iedereen blij van wordt
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Workshop Creative Life Plan Team™ 
De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:


Voorgesprek met de Opdrachtgever & Teammanager, hoe zit jouw team erin? Wat is er 
verandert door Corona? Waar zitten nu de Sterke en Zwakke kanten? Wat zijn de 
kansen en de bedreigingen op dit moment? Waar willen jullie naartoe, wat zijn jullie 
wensen? Waarmee kunnen we jullie verbazen?


Deel 1: 	 Voorwaarden voor in- en uit de flow in de fase voor en tijdens de Corona-	 	
	 	 crisis. We analyseren met de FlowTool™  het teamgedrag op basis van 	 	
	 	 teamopbouw en-rollen, talenten en bewezen succesvol gedrag. 	 	 	
	 	 Resultaat: Ieder teamlid kent zijn eigen en team succesgedrag & 	 	 	
	 	 valkuilen. 


Deel 2: 	 Kiezen van beelden met onze unieke ImageTool™ voor het verleden, heden

	 	 en de hernieuwde toekomst, daarna gezamenlijk kiezen van een hernieuwd 	
	 	 TeamMotto.

	 	 Resultaat: Ieder teamlid kent het nieuwe TeamMotto. 

Deel 3: 	 Vertalen van het TeamMotto in een businessplan ‘nieuwe stijl’ voor de 	 	
	 	 organisatie naar een Team Elevator Pitch, altijd te delen met iedere collega. 	
	 	 De Team Elevator Pitch wordt geoefend om te delen met de 		 	 	
	 	 opdrachtgever en het MT.

	 	 Resultaat: Ieder teamlid kent de Team Elevator Pitch.


Eindpresentatie van de Team Elevator Pitch in een bijeenkomst met het MT en de 
opdrachtgever.


Investering 
Het programma wordt uitgevoerd door 2 Senior Trainers. Zij komen gedurende de 
kantooruren langs voor een intakegesprek. De 3 sessies kunnen flexibel worden geleverd, 
bijvoorbeeld start om 16:00 uur tot en met 19:00 uur, maar dagdelen zijn ook goed 
mogelijk, afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever.


Creative Life Plan Team™ € 3.990,-  

De kosten zijn exclusief btw en locatie. 


Vervolg 
Over nazorg en verdere ondersteuning kunnen verdere afspraken gemaakt worden. Meer 
weten? Neem contact op met onze experts:


Dhr. Emil Prager, DGA en directeur SpecialistenNet Psychologie

Dhr. Bram Zuidland, HR manager SpecialistenNet Psychologie
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