
Kompas Winning Team 

Terugkerend dezelfde discussies zonder verandering
Onzekerheid en terugtrekken op eilandjes
Toenemend verzuim, cynisme, klachten over 
werkdruk
De omgeving verandert, maar de werkwijze 
onvoldoende
Te veel stress en te weinig focus

Dan komt dit vast bekend voor:

Kan het in uw organisatie of op uw afdeling beter met de onderlinge samenwerking? 
Verandert de omgeving wel, maar blijft het in uw team te veel bij het oude? 
Moet er iets gebeuren om klaar te zijn voor de toekomst? 

Kompas Winning Team € 795,-7 (video) lessen met to-the-point uitleg 
Iedere les een werkboek met input en gevarieerde opdrachten 

Voor altijd toegang tot alle updates 
Te volgen in eigen tijd op eigen plek en op af te spreken tempo 

24/7 toegankelijk 

Corin Potters-Kemp 
ontwikkelaar 

Lilian de Rek 
trainer | coach 

André Potters-Kemp 
design & support 

Ron Vonk 
trainer | coach 

2 begeleide team- 
bijeenkomsten op maat 

Na elke online les 
individuele e-coaching 

Hiermee krijgt het team:
Inzicht in elkaars waarden en talenten
Meer onderling begrip en waardering
Een groter oplossend vermogen
Heldere richting en focus
Vertrouwen in elkaar en de toekomst
Hernieuwde positieve energie

P.P. en BTW
 vrij 

meer informatie 
info@potterskemp.nl  | 06-41439627 

Dit kan anders. 
Verzet de bakens 

met Kompas 
Winning Team



Plezier en energiebronnen herkennen 
en volgen. Basis voor keuzes in werk.

Passie: ontdekken wat 
belangrijk voor je is.

Inzicht in persoonlijke waarden en 
invloed daarvan op keuzes in werk

Herkenning en inzetten van jouw 
talenten waarmee je het verschil 

kan maken.

De rode draad tussen levensthema’s, 
drijfveren en loopbaankeuzes.

Van denken naar doen. 
De drempel over naar de actie-stand 

met stip aan de horizon.
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Wat krijgt iedere medewerker per les 

Inzicht in eigen geschiedenis en 
loopbaankeuzes: startpunt voor 

deze training

meer informatie 
info@potterskemp.nl  |  06-41439627


