
Bel gratis met: 0800-444 5 666

Of stuur een WhatsApp bericht

Ontdek & Verbeter samen met Xzellent

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

Psychologische veiligheid is belangrijk voor groei en innovatie, als individu maar zeker

ook als team en de gehele organisatie. Als je je psychologisch veilig voelt, voel je je op

je gemak om dingen te zeggen en kritische vragen te stellen, en ben je niet bang om te

falen. Het is dus een belangrijke voorwaarde voor groei en innovatie. 

Onderzoek van onder andere McKinsey bevestigt dat organisaties met een klimaat van

psychologische veiligheid sneller innoveren dus succesvoller zijn. Deze organisaties

benutten ook de voordelen van diversiteit en passen zich goed aan veranderingen aan;

eigenschappen die tijdens de corona crisis alleen maar belangrijker werden. 

 

De afgelopen 2 jaar heeft ‘persoonlijke ontwikkeling’ ook nagenoeg stilgestaan, het is

nu tijd om het stokje op te pakken en bijvoorbeeld als team een scan te maken en te

zien waar we nu als team staan. Wat gaat er nog steeds goed? Wat kan beter of is

wellicht ontspoort? En hoe gaan we dat als team gezamenlijk oppakken? 

Wellicht ’n idee om in 2022 een plenaire teamdag op te starten en dit alles op een

plezierige en constructieve manier op de agenda te zetten. De eendaagse training



‘Ontdek & Verbeter als Team’ leent zich hier bij uitstek voor en wij helpen jullie als

Xzellent dan ook graag met het opstarten van dit proces.

Verbeter je team

De training Ontdek & Verbeter als team scoort gemiddeld een 8,6!

Kunnen we je ergens anders mee helpen?

Heb je een vraag op het gebied van leren, training, coaching, opleiding of Insights

Discovery, stel je vraag gerust! Kijk bijvoorbeeld eens op ons Trainingsoverzicht om je

te laten inspireren! Het team van Xzellent staat voor je klaar. Of het nu via telefonisch

contact, e-mail, WhatsApp, Teams of Zoom is. Zo zijn we altijd dichtbij om je te helpen!

Neem contact op

Xzellent Training & Coaching

Stadsedijk 61

4796 RB Willemstad (N-Br.)

Uitschrijven voor de nieuwsbrief

https://www.xzellent.nl/trainingen/ontdek-verbeter-als-team
https://www.xzellent.nl/trainingen
https://www.xzellent.nl/contact
https://www.facebook.com/Xzellent-Training-Coaching-177192962468710
https://www.facebook.com/Xzellent-Training-Coaching-177192962468710
https://www.instagram.com/xzellent_training_coaching/
https://www.instagram.com/xzellent_training_coaching/
https://www.linkedin.com/company/1666615/admin/
https://www.linkedin.com/company/1666615/admin/
https://0pxk9.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=271d4009&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=NL

