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Teamtraining

“Together Everyone Achieves More”
Wat is een Bliqsem Teamtraining

Motivatie

Openheid

informatie en problemen
delen met je teamleden

Kwaliteiten
Kwaliteiten erkennen
en benoemen

Luisteren
écht leren luisteren
naar je teamleden

Organisaties van de toekomst geloven in de kracht
van samenwerking. Een Bliqsem Teamtraining is een
combinatie van een Bliqsemsessie en het spelen van
de WeQu® Feedback game. Dankzij deze unieke
combinatie leren deelnemers beter samenwerken.

Energie

Samenwerken

Vertrouwen

Waarom een Bliqsem Team Training
Beter samenwerken leidt tot concreet resultaat:

+20%
Sales

+10%

Openheid sterktes en
kansen van jezelf en anderen

Betrokken

Havard Business Review, 2017

Je teamgenoten als
persoon leren kennen

Feedback

+17%
Productiviteit

Socialize

-41%
Absentie

-71%
Ongevallen

Groeien
Bliqsem snel ontwikkelen van
persoonlijke vaardigheden

Hoe werkt een Bliqsem Team Training
VR Experience
Play WeQu

Bliqsemsessie

Het eerste deel van de Bliqsem
Teamtraining is het spelen van de
WeQu® Feedback game. Bliqsem werkt
nauw samen met de Founders van
WeQu waardoor we het spel optimaal
kunnen toepassen. Het eerste deel van
de teamtraining staat garant voor een
energiek en leerzaam spel.

Aan de hand van de kwaliteiten
worden de deelnemers opgedeeld in
kleinere groepen. In kleinere groepen
gaan we brainstormen over een
complexe vraag of doelstelling. Deze
brainstormsessie wordt op een
innovatieve manier gehouden waarbij
diverse opties mogelijk zijn.

Creative workshop
Outdoor activiteit
3D-printing workshop

Organiseren van een Bliqsem Team Training
Bij Bliqsem houden we van een duidelijke aanpak. Wij gaan graag
met u in gesprek over uw Bliqsem Team Training. Wilt u uw team
naar een nieuw niveau tillen? Een Bliqsem Team Training wordt in
overleg met u verder vormgegeven. Dankzij onze flexibele
leermethode kunnen wij onze training aanpassen op uw wensen
en behoeften. Samen met u bekijken we de doelstellingen en
gaan we als de Bliqsem aan de slag om deze voor u te realiseren!
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