Wat levert het op?
Naast de voor de hand liggende
resultaten als efficiëntie en effectiviteit
zie je het effect van het programma ook
terug in het volgende:

The way we work

Proactieve houding

De insteek van het programma is
dat we echt met jouw team de
praktijk induiken. Geen wollige
theorieën en saaie presentaties.
Nee, samen aan de slag, afspraken
maken, slimmer werken en het
werkplezier verhogen. Daarbij mag
je het volgende verwachten:
Praktische toepasbaarheid

We maken het behapbaar, met
concrete praktijkvoorbeelden. Alles
wat we bespreken, kan het team
gelijk toepassen. Geen voor
bereiding, geen huiswerk. Gewoon
doen.
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Keep it simple

Geen moeilijke terminologie,
spannende modellen. Gewoon
lekker met elkaar aan de slag.
Begrijpelijk en slim.

Smart Working Together betekent niet rustig
achterover gaan zitten en het over je heen
laten komen. We dagen het team uit, vragen ze
out of the box te denken, zich open te stellen
en met elkaar aan de slag te gaan.

Het optimale
speelveld voor
effectieve
samenwerking
Smart Working Together is een programma
dat ervoor zorgt dat jouw team in slechts 2
uur per week 15 weken efficiënt samen
werkt met optimaal resultaat. Tijdens de
korte, praktische sessies nemen we jouw
team mee in de vier onderwerpen waar
iedereen elke dag mee bezig is:
(
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Intensieve begeleiding

Dan komen we graag langs om
sfeer te proeven, gevoel te
krijgen en de mogelijkheden te
bespreken.
Neem contact op voor een
vrijblijvende afspraak met onze
collega Peter van Weel,
teamcoach.
E: peter@2peak.nl
T: 06 - 29 54 60 77

-

Voor wie is dit
programma
bedoeld?

Bezoekadres
Groenekanseweg 70

Contact Us

Optimale inzetbaarheid

We werken met korte, energievolle
sessies. Zo zorgen we voor
minimale verstoring van de
dagelijkse gang van zaken. Het
dagelijkse werk is onderdeel van de
training en levert dus gelijk
resultaat op.

Een gezamenlijke focus.
Afspraken waar iedereen achter
staat.
Doelen en prioriteiten worden
gesteld.
De rust keert terug, iedereen is in
staat zijn werk af te krijgen.
Heldere communicatie en
processen die iedereen kan
doorvoeren en naleven.
Energieke vergaderingen met
concrete besluitvorming en acties.
Prettige werksfeer en medewerkers
die met plezier samenwerken.
Last but not least: een
meetinstrument om continu te
blijven ontwikkelen

Ook zin om aan de slag
te gaan met jouw team?

Teamdoelen & prioriteiten
Vergaderen
Onderlinge communicatie
Werkafspraken

Smart Working Together is voor
3732 AG De Bilt
iedereen die eigenlijk geen tijd heeft
in zijn drukke agenda om dit
Postadres
programma te volgen. Van
medewerker tot manager. Iedereen
Lamérislaan 37
123 Anywhere
St., Any
die regelmatig
samenwerkt
met City, ST 12345
3571
LA Utrecht
collega s+123
die vindt
dat daar ruimte
-456-7890
voor verbetering ligt en die zich wil
T: 030 - 320 12 34
inzetten hello@reallygreatsite.com
om dit te optimaliseren.
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www.reallygreatsite.com

E: contact@2peak.nl
W: www.2peak.nl
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Het Speelveld

Kortom: een hoop gedoe, stress en daardoor te weinig tijd om echt
samen aan het werk te zijn, doelen te realiseren, resultaten te behalen
en samen te kunnen groeien.
Sterker nog: we beloven dat dit anders kan!

Op het sportveld wordt succes bepaald door de score aan het eind
van de wedstrijd. Maar wat maakt een team succesvol? Heldere
afspraken, doelen, prioriteiten, communicatie en samenwerking zijn
essentieel en bepalen in grote mate of gewonnen of verloren wordt.
Dit is voor teams in het bedrijfsleven eigenlijk niet anders. Klinkt
logisch, maar waarom doen we dit dan niet?

Focus op de kern

Volle inboxen, geen overzicht, inefficiënte vergaderingen met
medewerkers die niet aangeschakeld zijn en een continue stroom van
verstoringen op de werkvloer.

Herkenbaar? Wij geloven dat dit anders kan.

Op het veld of op kantoor
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Werkafspraken

Teamdoelen
prioriteiten

&

Daarom heeft organisatieadviesbureau 2Peak het unieke praktisch
toepasbaar programma Smart Working Together ontwikkeld. Een
traject vol begeleiding, training en ondersteuning. Hierbij loopt als
een rode draad de sportveldbenadering door het programma. Zo
pakken we juist de kern van het teamwerken aan: onderlinge
communicatie, afspraken, doelstellingen en vergaderen. Díe zaken
die veel tijd en energie vragen binnen teams en waar vaak veel winst
te behalen valt.

A way of work

Onderlinge
communicatie

Vergaderen

Smart Working Together is geen werkmethodiek als lean, agile,
scrum, etc. Het is eerder een way of work. Niet eenmalig, maar juist
een continu ontwikkeltraject, dat meetbaar en stuurbaar is. Een
programma waarbij we terug gaan naar jullie basis. Zo leggen we een
solide funde ring voor de manier waarop jullie werken. Om als team
prettig te kunnen samenwerken, werkzaamheden te kunnen
afronden, te weten wat er te doen staat en echt met elkaar te
verbinden. Vol energie. Het resultaat een sterk en op elkaar
ingespeeld team dat weet te scoren!
;

Samen aan de slag
Met ons praktisch toepasbare programma Smart Working Together
gaan we op een pragmatische wijze aan de slag met jouw team. We
duiken de dagelijkse praktijk in. Geen wollige theorieën en saaie
presentaties. Nee, samen aan de slag, afspraken maken, slimmer
werken en het werkplezier verhogen. Wij geven jullie de handvatten,
creëren de basis voor succes. Met de tools en het meetinstrument om
zelf verder aan de slag te gaan. En dat in slecht 2 uur per week
gedurende 15 weken .
(
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