
 Workshop 

TeamsDNA®

Geef zelfstandig een 
TeamsDNA-teamsessie

Compleet inzicht in 
teamkwaliteiten

Vergroot teameffectiviteit en 
-impact

Met oefeningen en stappenplan

TeamsDNA-teamsessie 

Hoe zorg je ervoor dat een team optimaal functioneert? 
Wat zijn de uitdagingen voor het team en hoe vergroot je 
de gezamenlijke effectiviteit? De workshop TeamsDNA-
train-de-trainer geeft concrete handvatten om met een 
team aan de slag te gaan. 

Met behulp van het teamassessment TeamsDNA krijg je 
direct inzicht in de kwaliteiten van het gehele team. Door 
de uitslagen met het team te interpreteren, te bespreken 
en te koppelen aan de teamdoelstellingen, zie je duidelijk 
waar ruimte is voor ontwikkeling. 

Na afloop van de workshop kun je zelfstandig 
TeamsDNA-teamsessies begeleiden. Je weet hoe je de 
teamkwaliteiten van het teamassessment interpreteert, 
hoe je dit koppelt aan de doelstellingen van het team 
en hoe je het team ondersteunt om concrete acties te 
formuleren. 

Train-de-trainer 
TeamsDNA 
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Open training: met managers 
en HR-professionals uit 
verschillende organisaties

Incompany: toegespitst op uw 
eigen organisatie [maximaal 12 
deelnemers]

Duur:  6 uur
Voor:  Managers en HR-Professionals

(HFMtalentindex certificering  
niet noodzakelijk)

Inclusief: Teamrapportage en individuele 
one-pagers 

TRAIN DE TRAINER

De workshop TeamsDNA-train-de-trainer 
is ook online beschikbaar.  



Teamsessie met TeamsDNA

Hoe staan we ervoor als team? Wat doen we goed en 
wat kan beter? Hoe kunnen we als team samen groeien 
in de toekomst? Vragen waarop je als team een beter 
antwoord kunt geven als je de gezamenlijke kwaliteiten 
kent. Een effectieve sessie levert het gehele team 
inzichten op én zet aan tot actie. 

TeamsDNA geeft inzicht in:
• Top 5 en Min 5 teamcompetenties
• Top 3 en Min 3 teamdrijfveren
• Team voorkeursrollen
• Team Learning Agility en onderliggende dimensies
 

 
.

Opbouw teamsessie

TeamsDNA-teamsessie
Gezamenlijk aan de slag met de uitkomsten van TeamsDNA
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Meer weten over
train-de-trainer
TeamsDNA®?
info@hfm.nl
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Koppel teamkwaliteiten & teamdoelstellingen
Formuleer de teamdoelstellingen en bespreek per 
TeamsDNA onderdeel wat de sterke en zwakke 
punten zijn van het team. Wat gaat goed? Wat kan 
beter? Wat vinden we belangrijk? En natuurlijk: 
hoe bereiken wij onze teamdoelen door zo effectief 
mogelijk samen te werken?

Aan de slag
Bespreek welke kwaliteiten het team echt helpen 
om de doelen te bereiken en welke veranderingen 
nuttig of nodig zijn. Bepaal gezamenlijk de 
benodigde acties. Denk hierbij aan de communicatie 
in het team, de samenwerking met andere teams 
of uitdagingen in de toekomst. Aan het einde van de 
sessie worden de acties samengevat en de opvolging 
van de teamsessie vastgesteld.

Nogmaals de train-de-trainer workshop TeamsDNA 
in het kort:
• Specifieke aandacht voor de begeleidersrol van 

een teamsessie
• Inzicht in de uitkomsten van TeamsDNA
• Voorbeeldvragen en oefeningen om met de 

uitkomsten aan de slag te gaan
• Tips en handvatten voor de voorbereiding, uit-

voering en opvolging 




