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WELKOM OP DE GOOI 
EVENING

OVER DE (ON)ZIN VAN 
TEAMONTWIKKELING

Tijdens deze avondmarkt belichten we het thema 
teams vanuit diverse invalshoeken. We bespreken 

de modellen zoals Hackman, wat werkt en wat niet, 
hoe kun je teams ondersteunen op de werkplek en 

daarbuiten. 

Struin rond tussen de verschillende aanbieders, 
laat je informeren, doe workshops, stel jouw 
teamvraag, ontmoet collega HR en business 

vakgenoten en laat je verrassen!

GOOIEVENING

ROI INSTITUTE EUROPE

NIEUW(S)! DE GOOICONSULT TEAM AANPAK
Er is in toenemende mate aandacht voor teams 
binnen High Performance Organisaties. Het presteren 
van teams is ook een belangrijk onderdeel van het 
werkgeluk dat medewerkers ervaren. Tussen de vele 
wetenschappelijke en praktische modellen die er zijn 
konden wij er geen vinden die precies aansluit bij onze 
filosofie. De wetenschappelijke zijn wel bewezen, maar 
werken niet altijd. Of modellen lijken wel te werken maar 
zijn niet bewezen. Dus hebben we sterke onderdelen 
van de modellen samengenomen en hier onze eigen 
toevoegingen aan gegeven. Met als resultaat een nieuwe 
aanpak voor teams! Deze aanpak is vers van de pers 
verwoord in een white paper. Deze ontvangt u als Gooi 
Evening bezoeker exclusief via de nieuwsbrief die volgt 
na het event.

GOOICONSULT IN VERBINDING
Gooiconsult gelooft in samenwerken; ‘samen weten 
we meer, samen creëren we meer’. Daarom staan we 
in verbinding met partijen die onze dienstverlening 
versterken. De diversiteit in klantvragen beantwoorden 
wij altijd met een plezierig ontwrichtende aanpak en met 
maatwerk in de oplossing. En daar is soms expertise 
bij nodig die wij zelf niet in huis hebben. Soms wel 
letterlijk overigens onder ons dak in Huize Voordaan 
dat wij bewonen met EMC Performance, VDS Training 
Consultants en ROI Institute Europe. Hier worden 
krachten gebundeld waaruit mooie samenwerkingen 
voortvloeien. De kracht van samen met ieder haar eigen 
identiteit. Welke verbindingen er zijn is visueel gemaakt in 
onderstaande figuur. 

SAMEN WETEN WE MEER, 
                                            SAMEN CREËREN WE MEER
Gooiconsult gelooft in samenwerken. Daarom staan 
we in verbinding met partijen die onze dienstverlening 
versterken. Passend bij onze filosofie en bij het thema 
teams leveren zij ook een bijdrage aan deze Gooi 
Evening:

MET EEN MOOI CADEAU NAAR HUIS?
Ga niet weg zonder het informatiekaartje te hebben 
ingevuld dat je in de tas vindt. Hiermee maak je kans 
op een mooi cadeaupakket: 7 mooie boeken én een 
spel op het gebied van leren en presteren. Aan het 
einde van de avond vindt de trekking plaats. Wie 
weet neem jij het wel mee naar huis?! 

WRAP ‘N’ ROLL
De hele avond staat de Wrap ‘n’ Rolling 
Foodtruck met heerlijke wraps voor je klaar. 
Pak ondanks het volle programma ook 
vooral een lekker hapje en drankje mee! 

Kijk voor meer informatie over onze samenwerkings-
partners én andere partijen met wie wij samenwerken 
op onze website GOOICONSULT.NL

IN JE SAS MET DEZE TAS 
Je hebt een tas gekregen met daarin diverse items 
van ons en onze partners. Wat je op deze avond nog 
ontvangt kan hier mooi bij in. Als je vertrekt staan er 
nog wat leuke verrassingen voor je klaar! Dus denk 
hieraan als je weg gaat. Loop nog even langs de dames 
bij de entree waar je binnen bent gekomen.  

TEAM
ONTWIKKELING 
IN DE SPOTLIGHT

WIN VANAVOND EEN 
GEWELDIG BOEKENPAKKET!

Kijk voor meer informatie over onze samenwerkingspartners én andere 

partijen met wie wij samenwerken op onze website GOOICONSULT.NL

GOOINIEUWS



PROGRAMMA GOOI EVENING

GOOICONSULT
TEAMLEIDERSCHAP?
Teams zijn een zeer geschikte hefboom 
(Multiplier) om leiderschap impactvol 
te ontwikkelen. Nieuwsgierig hoe wij 
Multipliers toepassen in teams?

GOOICONSULT
CHALLENGER SALES EN TEAMS
De 5 typeringen van Challenger Sales 
zoals de ‘Relationship builder’ en ‘Lone 
Wolf’ bevinden zich binnen salesteams 
én ook bij de klant. Hoe zijn deze 
intelligent te koppelen? Kom naar onze 
workshop.

BEGANE GROND 

EERSTE VERDIEPING 

OWNPOWER 
EXTERNE MINDSET
Ervaar hoe de externe 
mindset een vruchtbare 
bodem aan teams biedt, 
en hoe wij allemaal op dat 
niveau beweging kunnen 
realiseren in teams en 
cultuur. 

EMC  
PERFORMANCE
DE IMPACT OP 
PERFORMANCE
Kom bij ons langs en 
ontdek de impact van 
teamontwikkeling 
op performance 
verbetering.

PERFLECTIE
HOE REALISEER JE  
BLIJVEND 
VERBETERD GEDRAG
Ontdek en ervaar 
hoe je blijvende 
gedragsverandering 
realiseert en praktisch 
invulling geeft aan 
de 70 van 70-20-10 
leren.

TULSER
70:20:10 ONTWERPEN  
VOOR JE EIGEN CASE
Effectief functionerende 
teams beïnvloeden 
de prestaties van 
organisaties positief. 
Welke uitdagingen 
ervaar jij? Bespreek 
ze en ontvang tips 
voor zichtbare 
prestatieverbetering.

NAAR
BG

16.30 
17.00

Inloop

17.00

Start

18.05 
18.35

Ronde

2

18.45 
19.15

Ronde
 
3

19.20 
19.50

Ronde

4

19.50 
20.00

Prijs- 
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TRAININGSZAAL

TUINKAMER

SERRE PERFLECTIE

TULSER

BLOOMVILLE

ROI

BLOOMVILLE
DE TOEKOMST VAN 
ZAKELIJK LEREN
Ontdek onze eigen 
kijk op de wereld 
van leren, waarbij 
het accent ligt op 
self-directed Learning 
en op Learning 
Experience platforms.

Naar Buitenhuis
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ROI
TEAMPRESTATIES EN HET 
METEN ERVAN
Wij vertellen je alles over 
de zes fundamentele 
condities die teams nodig 
hebben om te kunnen 
presteren. En hoe meet je 
team performance?

GOOICONSULT
TEAMONTWIKKELING 
ALS AANJAGER VAN 
HIGH PERFORMANCE 
ORGANISATIES 
Hoe leidt het model van 
Hackman tot een unieke 
aanpak van gooiconsult? 
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BUITENHUIS TRAININGSZAAL TUINKAMER HET LOKAAL

BUITENHUIS TRAININGSZAAL TUINKAMER HET LOKAAL

TERRAS

FOOD TRUCK

START

HET LOKAAL
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