
  
 

 

Procesbegeleiding 
 

Wordt jouw team teveel geleid door de waan van de dag? Ligt de nadruk op de dagelijkse drukte 
en kom je onvoldoende toe aan het formuleren van concrete plannen die vervolgens structureel 
worden uitgevoerd? Dan kan procesbegeleiding een uitkomst bieden. Als externe begeleider gaan 
we samen met jou en jouw team aan de slag om de strategie van de organisatie te vertalen naar 
concrete doelstellingen voor de eigen afdeling. Wat willen jullie als team bereiken dit jaar en 
wanneer zijn jullie succesvol?  

 
We helpen jullie om de doelstellingen te vertalen naar een praktische activiteitenplanning. Een hele 
concrete sessie waarbij je samen met jouw team afspraken maakt voor het komende jaar en stil 
staat bij de inbreng van jouw teamleden. Op deze manier creëer je meer draagvlak binnen jouw 
team omdat je samen input levert voor de gekozen koers. Dikwijls wordt deze training 
gecombineerd met enkele elementen van de training teamontwikkeling. 
 

Onze aanpak 
De trainingen van VIA Academy zijn herkenbaar aan hun praktische stijl. Door middel van 

gestructureerde werkvormen kom je met elkaar van concrete doelstellingen naar een 
activiteitenplanning. Het team maakt tevens afspraken over de borging gedurende het jaar. Hoe 
zorgen we ervoor dat wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt en wie is hier 
verantwoordelijk voor? Tijdens deze sessie werken we met voorbereidings- en praktijkopdrachten 
om de stap van training naar de praktijk makkelijker te maken.  

 
Resultaat van de training 
Na afloop van deze training:  

 beschik je over SMART doelstellingen voor het gehele team 
 heeft het team een gezamenlijke focus voor wat betreft de resultaten 
 beschik je over een concrete activiteitenplanning voor het komende jaar 

 is er draagvlak en ownership binnen het team 
 hebben jullie afspraken over de borging in de praktijk 

 
Wil je weten wat wij kunnen betekenen op het gebied van Procesbegeleiding? Neem contact op met 
Talent Development Managers Angelique Reiniers of Inge van Els via 077 3201320 of 
info@viaacademy.nl  
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