WORKSHOP

THE WINNING TEAM
INNOVEREN EN WINNEN IN EEN
VERANDERENDE WERELD

INTRODUCTIE
Nieuwe spelers zetten markten voortdurend op hun kop. Disruptie vraagt veel
van organisaties. Met al deze ontwikkelingen is het cruciaal om vooruit te
denken en open te staan om te leren van
anderen. Vaak wordt er gekeken naar
technologische ontwikkelingen. Maar
wat pas echt disruptief is, is de snelheid
waarmee alle veranderingen plaatsvinden. Hoe zorg je dat je niet de verliezer
wordt, maar aan kop blijft?
Om succesvol te zijn heb je een winnaarsmentaliteit nodig: doorzettingsvermogen, discipline en focus. Externe
factoren zijn geen excuus, maar iets waar
je zo goed mogelijk mee om moet leren
gaan. Je moet constant zoeken naar die
ene procent verbetering, waardoor je
net weer een stapje beter wordt dan je
concurrenten. Investering in teambuilding is daarbij noodzakelijk. Uiteindelijk
geeft namelijk niet het individu, maar de
kracht van het team de doorslag. Een
sterke cultuur en effectieve samenwer-

DOELSTELLINGEN

king zijn daarvoor onmisbaar. Tijdens
deze workshop word je ervan bewust
dat cultuur bepalend is voor succes en
uit welke bouwstenen innoverende en
winnende bedrijven bestaan. Maar hoe
bouw je zelf een winnend team? Hoe
zorg je voor commitment en flexibiliteit?
En hoe blijf je samen aan de top?
Wie kan daar beter over vertellen
dan iemand die met haar team zowel
Europees, wereld als olympisch kampioen is geworden? En die in haar vakgebied ook nog eens tot twee keer toe is
verkozen tot de beste ter wereld. Joyce
Sombroek, voormalig keepster van
het Nederlands hockey elftal, neemt
jullie graag mee in haar belangrijkste
learnings uit 12 jaar topsport.
In deze workshop combineren we de
expertise van Q&A met ervaring uit de
topsport. Winnen doe je samen.

Haal het maximale uit ieder individu

Ervaar hoe je presteert onder druk

Ontdek uw optimale bedrijfscultuur

Leer om te innoveren

DE WORKSHOP
Het dagprogramma is opgebouwd uit vier interactieve delen. Het is ook
mogelijk om een programma van een halve dag op maat samen te stellen
met de onderdelen die voor uw organisatie het meest relevant zijn.

DEEL 1

DEEL 3

DEEL 2

DEEL 4

We starten bij het individu: hoe kun je
optimaal presteren? We gaan dieper in
op persoonlijke ontwikkeling en Joyce
vertelt hoe zij de beste van de wereld is
geworden. Wat zijn jouw kwaliteiten en
hoe hebben die je gebracht waar je nu
bent? Wat zijn je valkuilen en hoe ga je
om met tegenslagen? Maar ook: wat is je
doelstelling voor de toekomst en hoe en
met wie ga je die bereiken?

Vervolgens staat het team centraal: hoe
kun je effectief samenwerken en elkaars
kwaliteiten zo goed mogelijk benutten?
We gaan in op het belang van een sterke
cultuur en gaan na wat dit voor jullie betekent. Joyce legt uit waarom de kracht
van haar team de basis was voor de
Olympische gouden medaille in Londen.
Ook verplaatsen we ons in een andere
organisatie aan de hand van een
Harvard Business case en leer je hoe je
een cultuur creëert waarin je doelen kan
bereiken.

In de middag leer je hoe je een winnende
positie vasthoudt en hoe je kunt presteren onder druk. Iedere procent telt!
Ervaar op het hockeyveld zelf het belang
van een goede samenwerking en hoe het
is om je te focussen op dingen waar je
invloed op hebt. Ga met je team de strijd
aan tegen de keepster die Nederland
zowel in Londen als in Rio door de halve
finale van de Olympische Spelen sleepte.

Na deze clinic is het tijd voor het laatste thema: innovatie. Innovatie als antwoord op de disruptieve wereld waarin
we leven. Disruptie hoeft niet alleen iets
te zijn wat je overkomt, want je kunt ook
zelf het heft in handen nemen. Leer te
denken in mogelijkheden in plaats van
in beperkingen en werk met je team
aan een innovatie opdracht. Probeer te
leren van elkaar en van andere organisaties, maar blijf ook vooral gefocust op de
dingen waar je zelf invloed op hebt.

DOOR WIE

JOYCE SOMBROEK

Deze workshop wordt gegeven
door retailexpert Frank Quix van
Q&A en voormalig keepster van
het Nederlands hockey elftal
Joyce Sombroek.

Joyce Sombroek was van 2010 tot
2017 de vaste keepster van het
Nederlands hockey elftal. Ze is samen
met haar teamgenoten onder andere
Europees, wereld en olympisch kampioen geworden en tot twee keer toe
verkozen tot beste keepster van de
wereld. Haar topsportcarrière heeft
Joyce jarenlang gecombineerd met
een studie geneeskunde en ze is nu
bezig met haar laatste co-schappen.
Daarnaast is ze nog steeds actief in
de Hoofdklasse, als keepster en vicecaptain van Laren dames 1.

FRANK QUIX
Frank Quix is oprichter en eigenaar van adviesbureau Q&A, waar
hij iedere dag retailers probeert te
helpen om telkens weer iets beter
te kunnen presteren. Hij doceert
Retailmarketing aan de Universiteit van Amsterdam, verschijnt in
het nieuws als retailexpert en is
auteur van verschillende boeken
(Gevecht om het Maagaandeel, de 10
Retailparadoxen, Retailmarketing).

VOOR WIE
De workshop is geschikt voor teams
van 5 tot 30 personen uit alle lagen
van uw organisatie. Inspirerende
ervaringen uit de topsport worden
gelinkt aan de dagelijkse praktijk bij
bedrijven. De inhoud zal worden
toegespitst op de groep en op
thema’s die binnen uw organisatie
spelen. Op deze manier gaat iedereen naar huis met handvatten om
beter te presteren en een winnend
team te creëren. Winnen doe je
samen.

LOCATIE

KOSTEN

We nodigen jullie graag uit op de
Larensche Mixed Hockey Club in
Laren, Noord-Holland. Op deze mooie
club speelt Joyce al 9 jaar in de top van
de Hoofdklasse en werd ze in 2010
geselecteerd voor het Nederlands
elftal. Het gerenoveerde clubhuis
beschikt over een meeting room,
diverse kleedkamers met douches en
een ruime keuken en bar. De Gooische
cateraar Pandelaar & Chefs verzorgt
het eten en drinken.

De kosten voor de workshop stemmen we graag met u af op basis van uw
wensen. Het is mogelijk om voor een
dagprogramma te kiezen of een selectie te maken voor de invulling van een
halve dag.
Neem
voor
meer
informatie
contact op met Evelijn Vissers via
evissers@qanda.nl of 033-2454637.

MEER INFORMATIE OF
DIRECT AANMELDEN?
Neem contact op met Evelijn Vissers

evissers@qanda.nl
033-2454637

