
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma 
Deel 1 (+/- 1 uur) 

• Online talenten analyse voor deelnemer 
• Resultaat is een persoonlijke blauwdruk om 

functioneel gedrag in te kunnen schatten 
 
Deel 2 (0,5 uur) 

• 0-graden feedback op het generieke MT-profiel 
• Feedback wordt verwerkt in een performance 

matrix 
 
Deel 3 (+/- 1,5 uur) 

• Individuele terugkoppeling per deelnemer van de 
talenten analyse 

 
Deel 4 OPTIONEEL (1 dagdeel) 

• Interactieve MT-sessie met teamanalyse 
• Terugkoppeling van de performance matrix en hoe 

deze geïnterpreteerd wordt.  

 
Informatie 

• Tarief is €300,- per deelnemer en is inclusief: 
o TMA met individuele terugkoppeling per 

deelnemer 
o Individueel online dashboard 
o 0 graden feedback 
o MT teamsessie 1 dagdeel 
o Voorbereidingen 
o Reiskosten en evt. hotelovernachting 
o Evaluatie 

• Facturatie geschiedt bij opdracht 
 

Omschrijving 
De samenwerking van uw MT (management team) 
versterken en verbeteren? Als directie- of 
managementteam kun je je onmogelijk verschuilen. De 
aandacht op beslissingen en handelen is groot in de positie 
aan de top. Het voorbeeld als team in samenwerken is 
intern vooral op hetzelfde level. Het programma heeft de 
logische volgorde van inzicht in jezelf, inzicht in elkaar, 
verbinding en communicatie. 

 
Resultaat 
De deelnemers krijgen meer inzicht in hun drijfveren, 
talenten en valkuilen. Door middel van het gebruik van de 
talenten analyse ontstaat er een gezamenlijke taal 
waardoor makkelijker gecommuniceerd kan worden op dit 
vlak. Deelnemers hebben een eigen performance matrix, 
welke inzicht geeft in de competenties die eventueel 
dienen te worden ontwikkeld dan wel te versterkt vanuit 
het generieke MT-profiel. Het geeft per individu inzicht in 
het persoonlijk ontwikkelpotentieel. 

 
De 9 pijlers van coachend leiderschap 
Managers kunnen de performance en bijdrage van hun 
team vergroten door een werkomgeving te creëren waarin 
medewerkers zich 'empowered' voelen. Empowerment 
leidt ook tot meer samenwerking en het delen van ideeën.  

 
 
 
 

Ceresstraat 35, 4811 CB Breda 
076 5284449 
www.cobaan.nl 
info@cobaan.nl 
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