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MT INTENSE 

Inhoud en Gedrag weer op scherp 



Voor wie? 

     De MT Intenses zijn ontworpen voor Management Teams 
die hun effectiviteit willen vergroten.  
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Uw vraag … 

•  “De organisatiestrategie is veranderd en we moeten ons 
businessplan herijken. Graag wil ik daarbij ook ons gedrag onder 
de loep nemen.” 

•  “Er is een wijziging in de samenstelling van ons MT. Daardoor 
moeten we samen weer een nieuwe werkwijze vinden en opnieuw 
een team worden” 

•  “De veranderplannen en ambities buitelen over elkaar heen. We 
zien door de bomen het bos niet meer. Hoe zorg ik voor focus?” 

•  “Welke leiderschapsstijl is nodig in deze transformatie en hoe 
breng ik dit in het MT?” 

•  “In het MT spreken we elkaar onvoldoende aan en durven we 
zaken niet op scherp te zetten. Hoe pak ik dat aan?” 
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Doelstelling 

•  Herijken van ons businessplan. Scherp zetten van de essentie. 
Waar gaan we voor?  

•  Heldere afspraken over waarden, leiderschapsstijl en gedrag. 
Waar staan we voor?  

•  Hechter worden als (Management) Team.                                          
We weten elkaar te vinden. 

•  Steviger worden als individu.                                                                
Hoe wil ik leiding geven?  
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Resultaat 

Inhoud: 

•  Heldere focus en prioriteiten 
•  Snellere en hogere realisatie van de businessdoelstellingen  

Gedrag:  
•  Hogere betrokkenheid en tevredenheid 
•  Meer veiligheid, openheid, vertrouwen en energie in het MT 
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Route 

Kick Off 

Reisverslag 

Doorlooptijd  3 – 6 maanden + vervolg APK na ca. 1 jaar 

Intake 

Kick Out 

Tussenstand 
optioneel 

1-op-1 
Intake 

Meting 
(optioneel) 

Kick off, 
Kick out 
in MT verg. 

Workshop 

Tussentijdse 
opdrachten 

Vervolg APK 

1-op-1 
Support 

Rapportage 
aan 
omgeving 

Reisverslag 
(optioneel) 
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Optioneel 

•  O-meting / quick scan vooraf  en / of  eindmeting 

•  Extra workshops of  minicollege’s 
•  Outdoor; zeilen met Roy Heiner   
•  Uitbreiding individuele begeleiding 
•  Individuele assesments voor de start 
•  Opstellen persoonlijke leer- en verbeterplannen na afronding 
•  Gedragstraining voor team of  individu 
•  Reisverslag met foto’s 
•  Brieving interne coaches (b.v. HR) 
•  Opstarten vervolg-intervisie 
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Totaal Concept 

Wij hechten er waarde aan dat het totaal klopt. Professionele inhoud, 
senior begeleiders, hoogwaardige documentatie, top accommodatie 
en culinair hoogstaande catering.  

We werken daarom samen met een aantal kleinschalige 
kwaliteitslocatie’s zoals bijvoorbeeld De Amsteltafel in Oudekerk 
aan de Amstel, Villa Oldenhof  in Abcoude of  Zaamen in Haarlem.  



Reactie’s 
“We zien nu dat onze gedrevenheid er toe kan leiden dat we geen 

duidelijke keuzes maken en dat daardoor alles belangrijk blijft” 

“De neiging voor aanvang van dit programma was ‘ik verander jou’ 
en veel minder ‘wat moet ik veranderen, zodat wij veranderen?’ ” 

“ Door dit traject heb ik een hoger percentage van de business 
doelstellingen weten te realiseren, op een effectievere en 
prettiger manier”  

“We lopen veel vaker bij elkaar naar binnen. We zijn scherper in het 
MT overleg en spreken elkaar makkelijker aan” 



Meer info? 

 Heeft u behoefte aan een voorbeeldprogramma of  
prijsindicatie, neem dan gerust contact op.      

      

      

      

     Gytha Heins 

       E-mail: g.heins@be7.nl 
     Telefoon: + 31 - 6 - 11 91 50 40 
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Be7 werkt samen met  
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Be7 werkte reeds voor o.a. 
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