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Merkversterkend 
werken©

Positieve merkherkenbaarheid betekent 
doen wat je belooft en waarin je gelooft. 
Ontwikkel gewenst merkbaar gedrag voor 
jouw bedrijf met ons samen en boek 
opzienbarende resultaten.

Implementatie

Door in projectteamverband een merk te 
ontwikkelen en deze als constante factor in 
het project te gebruiken, ontstaat er 
houvast voor project-medewerkers en 
-leiding (ook als er veel wisselingen zijn), 
wordt continu de klantbelofte gerealiseerd 
en blijven uitgangspunten en doelen helder. 

Project als Merk©

Teamontwikkeling

Uniek programma om aan de hand van het 
boek “De kracht van High Performance 
Teams” uw teams te laten excelleren.

De kracht van 
High Performance Teams©

Maakt ambities, herkenbaarheden & 
gewenste herkenbaarheden bespreekbaar 
& samenwerkingsbalast oplosbaar.

Teamdialoog sessies

Begeleidingstraject op maat voor 
merkversterkende samenwerking.

Team begeleiding

Een team van verbetervermogenexperts 
borgt het proces in je organisatie & 
faciliteerd tastbare verbeteringen.

Expertiseteam

Kortlopend traject waarin verbeterteams 
aan de hand van kop-staart afspraken 
tastbare verbetering realiseren.

Verbeterteams

Hetgeen niet wordt gezegd bespreekbaar 
leren maken, zodat jouw mensen hun energie 
op de juiste wijze kunnen inzetten.

Leiderschap

Leiderschapsschool in je organisatie die 
door kennis- en vaardigheden ontwikkeling 
verbetervermogen tot stand brengt.

Leiderschapsprogramma’s

Sturen op rolfasen is een kunst en door ons 
vertaald in Fasebewust Leiderschap. Dat 
biedt jou de kans ook op dat vlak effectief 
te zijn. 

Fasebewust leiderschap©

“Wi j maken samen met 
organisaties tastbaar 

hun ambities waar door 
het vergroten van 

verbetervermogen.”
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Kennis maken

Maak & deel kennis in unieke 
netwerken met collega's.

Tastbaar maken

Branchekoppeling & inspiratie

Workshops

Inspirerende sessies in je organisatie om 
kennis te maken & te ontwikkelen.

Beleef de principes van verbeter- 
vermogen in je eigen organisatie.

Verbetervermogen

De ingredienten van high performance 
teams levend bijeengebracht.

Teams

Essenties van leiderschap gericht op 
het waarmaken van je ambities.

Leiderschap

Spreekbeurten

De nieuwste wetenschappelijke inzichten 
en creatieve concepten inspirerend en 
handzaam gedeeld met je doelgroep.

Meet wat er echt toe doet in je organisatie. 
Een spiegel voor je organisatie op basis van 
wetenschappelijk ontwikkeld instrumentarium.

Performability scan©

Maakt samenwerking & gedrag van 
teamleden tastbaar, die bewezen 
bijdragen aan prestaties.

Teamscan

Tastbaar inzicht in effectief 
teamleiderschap.

Leiderschap

Prestatiemeting geeft inzicht in 
bedrijfsprestaties & beleving van 
medewerkers & relaties.

Prestaties

Branche benchmark

Hoe werkt jouw branche? Waardevolle bench-
mark uit onze databases & op maat gemaakt.

Tastbare koppeling tussen hoe jouw teams 
werken & presteren door geavanceerde 
analyses om jouw ambities waar te maken.

Team Analytics

Door onderzoek, methoden en praktische 
toepassingen kundig antwoord op jouw 
organisatievragen.

Organisatievraagstukken

Krachtige visualisatie, professionele film & 
foto, beeldende tekst & creatieve animatie 
maken jouws successen tastbaar en deel-
baar met anderen.

Zichtbaar & Ruchtbaar

Online monitoren van de stappen die jouw 
bedrijf maakt in het vergroten van het ver-
betervermogen of het nu is op  je tablet of 
computer.

App Merkversterkend Werken©

Jouw bedrijf en jouw mensen hebben hun 
eigen behoefte, beleving en belang. Leer 
dat op elkaar afstemmen en je werkt 
doeltreffender. 

3B’s (ambities in kaart)©
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Neem contact met ons op!

Pieter van Beusekom (06 54 32 40 25)
Ben Kuipers (06 11 32 21 44)
Eric van der Wal (06 54 35 61 04)

mail@verbetervermogen.nl
www.verbetervermogen.nl


