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Hoe kan ONE2TEAM, coaching & consulting u helpen?  

Teamgericht: Krijgt u alles uit uw team wat u voor ogen heeft? Of merkt u dat 

niet alles soepel verloopt? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. 

Ieder teamlid heeft een eigen gedragsstijl, die van invloed is op de manier van 

samenwerken en de manier waarop het team opdrachten uitvoert. 

ONE2TEAM, coaching & consulting kan voor u deze werkstructuur uiteen 

rafelen. ONE2TEAM, coaching & consulting werkt op het snijvlak van 

teamontwikkeling, teamverbetering en organisatieadvies. Uw vraag is ons 

uitgangspunt.  

Individueel gericht:  Hoe neemt ieder individu zijn of haar beslissing? Is men 

zich bewust van eigen denkpatronen, drijfveren, leiderschapsstijl en gedrag. 

Als onafhankelijk klankbord helpen de coaches bij deze ontwikkeling en 

persoonlijke groei.  

Hoe tevreden bent u over uw organisatie/team?  

Uw team functioneert momenteel best goed. Toch merkt u dat hier en daar 

verbeteringen mogelijk zijn. ONE2TEAM, coaching & consulting helpt u graag 

om de werkwijze van het team te stroomlijnen.  

Ervaring als coaches, adviseurs en managers,  

ONE2TEAM, coaching & consulting is een organisatie die werkt met ervaren 

coaches, NLP coaches, adviseurs en managers met diverse achtergronden. 

Mensen die als gemeenschappelijk doel en passie hebben elke team en 

organisatie nog effectiever te maken.  

 Wat typeert ONE2TEAM, coaching en 

consulting? 

 

 Organisatie van ervaren 

zelfstandige coaches, NLP 

coaches, adviseurs en 

interim-managers. Die zelf 

ruime management ervaring 

hebben in diverse sectoren. 

 Levert maatwerk op alle 

niveaus. 

 Vergroot inzicht in 

persoonlijke effectiviteit, 

gedrag en communicatie, 

ontwikkelt samenwerking en 

persoonlijke ontwikkeling 

 Teamleden blijven gewoon 

hun werk doen, we werken 

tijdens werktijden en op de 

werkplek.  

 Heeft u voorkeur voor avond 

of weekend 

sessie/trainingen, is dat geen 

probleem.  
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Onze aanpak: 

Individuele coaching  

Korte, doelgerichte sessies. Verkrijgen van inzicht in denkpatronen, drijfveren, 

leiderschap, gedragsstijl en talenten. Oude patronen herkennen en erkennen 

en het nieuwe ontwikkelen. Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

mogelijk maken. 

Teamontwikkeling  

Teamanalyse door intake gesprekken en gedragsstijlen analyse. 

Communicatielijnen worden inzichtelijk gemaak. Inzicht verschaffen in de 

denkpatronen, drijfveren,  gedragsstijlen en talenten van het team. Niet 

effectieve samenwerkingsprocessen in beeld brengen en omzetten naar een 

effectieve manier van samenwerking. Commitment bewerkstellingen en de 

organisatiedoelstelling en de gekozen samenwerkingsvorm. 

ONE2TEAM, coaching & consulting werkt op maat.  

Teamleden blijven gewoon hun werk doen, we werken tijdens werktijden en 

op de werkplek.  

Heeft u voorkeur voor avond of weekend sessie/trainingen, is dat geen 

probleem. 

Wij zijn aangesloten bij: 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP. 

Keurmerk Voor Professioneel Begeleiden,ST!R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

www.ONE2TEAM.nl 

 

 

E. hans@one2team.nl 

     glenn@one2team.nl 

      

 

 

Bezoekadres: 

 

ONE2TEAM, coaching & consulting 

Skagerrak 18-15 

9723 JR Groningen 

T. 0654202759 

 

http://www.one2team.nl/
mailto:hans@one2team.nl

