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HEI/TEAMDAG MODERATOR 

U kent vast deze ervaring: een hei- of 
teamdag organiseren als bestuur, team 
of afdeling om te teambuilden, een 
businessplan te maken of een 
bedrijfsstrategie te formuleren. Na 
afsluiting  gaat iedereen goed gemutst 
naar huis en is enthousiast over de 
gemaakte plannen en acties en 
afspraken.  
 
De realiteit is weerbarstig 
En dan ….. de volgende werkdag praten 
we even na over deze leuke, nuttige 
bijeenkomst en gaan we over tot de orde 
van de dag. Men hoopt dat eindelijk 
echt iets gaat veranderen. Maanden later 
durft toch iemand te vragen wat met de 
actiepunten is gedaan. Tot ieders 
frustratie helaas niets en dat weet men 
eigenlijk al langer. Want de waan van de 
dag heeft de ambities getemperd. 
Gedesillusioneerd werken we door en 
als een jaar later de volgende heidag 
wordt aangekondigd, is er weinig 
enthousiasme.   
 
Hoe het beter kan 
Zou het niet mooi zijn voor u als 
bestuurder, manager of teamleider dat 
uw team het gevoel krijgt en behoudt 
dat de acties zijn uitgevoerd en  de 
afspraken zijn nagekomen?  
Zorg dan voor externe begeleiding   om 
uw hei-, team- of strategie dag goed te 
faciliteren met een krachtig format 
waarbij u zelf meedoet als deelnemer.  
 
Voorbereiding	
Het belangrijkste is niet alleen de dag 
zelf. Een tijdige en gedetailleerde 
voorbereiding met de opdrachtgever en 
sleutelpersonen zijn de voorwaarden 
voor succes. 
 

Uw moderator Jip van der Valk 

‘Een goede voorbereiding is het halve 
werk’, is niet voor niks een gevleugelde 
uitdrukking. 
	
Resultaten	en	acties	geborgd			
Om de leerervaring, het commitment en 
het uitwerken van de acties te borgen en 
te implementeren is ondersteuning en 
coaching van buitenaf een aan te raden 
optie. Met nazorg in de vorm van 
coaching verdubbelt u op de lange 
termijn de resultaten en effecten van uw 
teamdag. Ik zorg voor de accountability 
en u blijft verantwoordelijk! 
 
U maakt gebruik van mijn ruime 
advieservaring en skills en passie als 
coach. Ik maak gebruik van de Metaplan 
methode en zorg voor continue 
monitoring, coaching en implementatie 
van de acties. Mijn klanten zeggen dat 
deze aanpak en borging een verademing 
is. Graag licht ik het programma 
persoonlijk toe. 


