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Weer samen aan de slag? Zorg voor een 
goede HER-START! 
 
Wij krijgen het terug van de teams waar we mee werken. Dat wat je 
normaal gesproken deelt bij een koffiemoment of even tussendoor met 
je collega. Dat is de afgelopen tijd echt te weinig gebeurd.  
 
Weten we van elkaar hoe we de afgelopen tijd hebben beleefd? Welke 
impact had het op jou? En welke impact had het op je collega’s? En hoe 
gaan jullie samen weer goed van start?  
 
Misschien wil je daar als team wel afspraken over maken. Want de één 
houdt het liefst nog twee meter afstand terwijl er anderen zijn die 
elkaar alweer fysieke schouderkloppen geven. Prima, zo’n richtlijn 
vanuit de organisatie, maar hoe gaan we daar eigenlijk als team mee 
om? 
 
Wij gunnen ieder team een HER-START sessie; 

- Terugblik op een periode met impact.  
- Van alle ‘eigen blikken’ weer een gezamenlijke blik naar het 

NU. 
- Als team zelf regie nemen over hoe je met elkaar gaat 

werken de komende tijd. 
 

Een praktische sessie waarin verbinding én doelen centraal staan. Om 
het moment te markeren en bewust stil te staan. Je gaat als team als 
het ware weer even ‘invoegen’. Zodat je daarna met een goed gevoel 
samen weer voor resultaat kan gaan.  

 

 Met elkaar vertragen om straks 
samen te kunnen versnellen! 

 
 
 
Een goede HER-START voor je team. 
 
Voor wie: 
Voor teams die een goede herstart 
willen maken.  
 
Wanneer: 
In afstemming.  
 
Tijd: 
Halve dag. 
 
Waar: 
Iedere locatie waar we voldoende 
afstand kunnen houden is geschikt. 
 
Door wie: 
Afhankelijk van jouw team en je 
wensen koppelen we je aan één van 
onze ervaren teamcoaches.  
 
Kosten: 
€ 750  
 
Aanmelden: 
info@tottot.nl  
of bel ons voor een 
kennismakingsgesprek op  
024 675 73 30 


