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Aandacht besteden aan vaardigheden voor de toekomst zorgt dat
medewerkers in de veranderende maatschappij goed kunnen
leven, leren en werken. Vaardigheden als creativiteit, kritisch
denken, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden,
probleemoplossend vermogen en communicatie blijken hiervoor
nodig: de 21e eeuwse vaardigheden. De TeamGelukT gedachte is
dat het trainen van deze vaardigheden leidt tot meer plezier, geluk
en resultaat in je werk.

We bieden verschillende programma's voor grote en kleine
groepen op basis van 3 thema's, passend bij de verschillende
vaardigheden van de toekomst:

INVLOEDVERBINDING 
& RESULTAAT

TRAINERS IN
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 

 

E E N  O M G E V I N G  D I E  S N E L  V E R A N D E R T ,

S T E E D S  M E E R  E N  N I E U W E  E I S E N . .

V E R A N D E R K R A C H T  A L S  N O O D Z A A K ,

D I G I T A A L V A A R D I G  A L S  V O O R W A A R D E .

ANDERS DENKEN
ANDERS DOEN



HET NIEUWE LEREN
ONLINE FYSIEK HYBRIDE
Bij een nieuwe manier van leven en werken, past ook een nieuwe
manier van leren. Plaats -en tijdonafhankelijk leren bijvoorbeeld,
oefenen en reflecteren met anderen en vooral breinvriendelijk leren.
We gebruiken de kennis van het brein om deelnemers makkelijker,
sneller en leuker te laten werken aan persoonlijke ontwikkeling. 

Voor alle trainingsprogramma's binnen de TeamGelukT thema's maken
we gebruik van verschillende leermethoden, technieken en materialen.
Denk aan videocolleges, werkboeken, podcasts gecombineerd met
online/offline bijeenkomsten: deze nieuwe manier van trainen 
noemen wij onze Toolbox-programma's. 

Je start het Toolbox-programma met de videocolleges, waar en
wanneer je wilt. Hierin behandelen we theorie, krijg je tips en tricks en
delen we onze ervaring als trainer, facilitator en docent. Bij de colleges
horen materialen, zoals handige templates, checklists en zelfscans die je
kunt blijven gebruiken. Het uitgangspunt is altijd: HOE & DOE, concreet
en direct toepasbaar. Je vindt alles makkelijk bij elkaar in je eigen
TeamGelukT-leeromgeving. Daarnaast organiseren we per thema live
online ontmoetingen, waar jij je vragen kunt stellen, ervaringen kunt
delen en inspiratie kunt opdoen. 

Naast de trainingen in de vorm van Toolbox-programma's bieden we
inspiratie-sessies. Dit zijn interactieve webinars of workshops voor
kleine en (heel) grote groepen.

De bijeenkomsten van een Toolbox-programma en de inspiratiesessies
kenmerken zich altijd door: een hoge (inter)activiteit, praktische
voorbeelden, een ‘no nonsense’-aanpak en leren door doen. De
casuïstiek en leervragen van de deelnemers staan altijd centraal.



THEMA

VERBINDING 
& RESULTAAT
 
Nu onze werkomgeving steeds digitaler wordt
ingericht, vraagt dat heel wat van onze vaardigheden.
Hoe houd je offline, online en hybride verbinding en
behaal je resultaten? Hoe werk je slimmer samen en
doe je samen met meer plezier je werk? Hoe ontwikkel
je digitale vaardigheden als deelnemer, begeleider
en/of organisator van (online) bijeenkomsten?

Binnen het thema verbinding & resultaat leer je
effectiever, constructiever en plezieriger online, offline
en hybride samen te werken.  We besteden aandacht
aan zowel (team)geluk als het komen tot actie en
besluiten: GelukT dus!

 



TOOLBOXEN

VERBINDING 
& RESULTAAT

TeamGelukt toolbox

(Online) Impact + Beter in Beeld + Pitch met Power
Bouw je Bijeenkomst + Werkende Werkvormen + Check-in + Leerstijlen
Slimmer Samenwerken + Slim Vergaderen + Brainstorm + In je Element

Inclusief materialen en 3 online live bijeenkomsten 

De Toolboxen bestaan uit verschillende kennisvideocolleges,
aangevuld met materialen EN bijeenkomsten voor verdieping op
basis van eigen leerwensen en vraagstukken. Maak een keuze uit
één van de kant en klare Toolbox-programma's of stel je eigen
Toolbox samen uit de beschikbare videocolleges. 

Leren faciliteren

Mix & Match

Maak een keuze uit de hiervoor genoemde videocolleges of laat
een optimale leermix door ons samenstellen!

Inclusief materialen en 1 of meerdere bijeenkomsten of
inspiratiesessies

(Online) Impact + Bouw je Bijeenkomst + Werkende Werkvormen 
+ Check-in + Leerstijlen

Inclusief materialen en 2 of meer online of fysieke bijeenkomsten

11

5

..

Klik voor impressie

http://www.teamgelukt.nl/impressie


INSPIRATIESESSIES

Beter in beeld

We werken steeds meer online samen. Hoe pak je online,
authentiek en krachtig je podium. In deze inspiratiesessie hebben
we aandacht voor het spelen met kleur, jezelf positioneren in een
online omgeving en de kracht van online lichaamstaal. Deze sessie
geeft inzichten in het effect van het totale plaatje en geeft
praktische handvatten voor een krachtige visuele boodschap. 

Inclusief checklist en visual

Werkende Werkvormen

Ontdek werkvormen die werken! In deze online workshop delen we
onze eigen ervaringen met (online) werkvormen voor
bijeenkomsten. Werkvormen die online en offline werken, voor
grote en kleine groepen, om interactie te stimuleren of juist even
aandacht te hebben. Weg met de saaie meetings! Meer aandacht,
meer impact en meer energie. 

Inclusief checklist en e-book met 30 inspirerende werkvormen

Inspiratie op maat

We stellen graag een programma op maat samen. Online, fysiek of
hybride. Als workshop, interactieve presentatie of trainingsvorm.
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

VERBINDING 
& RESULTAAT



THEMA

ANDERS DENKEN 
ANDERS DOEN
 
Organisaties staan continu voor nieuwe uitdagingen.
Denk aan de gevolgen van Corona, of vraagstukken in
de zorg. Denk aan organisatorische vraagstukken
rondom leren en ontwikkelen en het aantrekken van
voldoende kwaliteit.

Deze (en veel meer) uitdagingen vragen nieuwe
vaardigheden van professionals. Het echt begrijpen van
je partners en hun belangen, het zoeken naar
samenhang, het tonen van lef en ruimte maken voor
creatieve oplossingen en experimenten. Oftewel:
Anders denken en anders (durven) doen. 



TOOLBOXEN

ANDERS DENKEN
ANDERS DOEN

Leer Brainstormen

Brainstorm

Inclusief set TeamGelukT associatiekaarten met instructie en
handige canvastemplates | Optioneel: Oefensessie

Out of the Box 
De innovatieroute

De innovatieroute + brainstorm

Inclusief set TeamGelukT associatiekaarten met instructie, 
e-book De Innovatieroute en templates | Optioneel: Oefensessie

Mix & Match

Maak een keuze uit de hiervoor genoemde videocolleges of laat een
optimale leermix door ons samenstellen!

Inclusief materialen en 1 of meerdere bijeenkomsten of
inspiratiesessies

1
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..



INSPIRATIESESSIES

Out of the Box
De innovatieroute

In 4 praktische stappen naar een creatieve oplossing voor jouw
vraagstuk. Hoe kom je erachter wat je doelgroep daadwerkelijk
belangrijk vindt? Hoe kom je tot echt vernieuwende en bruikbare
oplossingen? Bijvoorbeeld om slimmer samen te werken of met
elkaar in verbinding te blijven? 

In de sessie Anders denken | Anders doen ervaar je hoe je principes
vanuit Design Thinking & Creative Problemsolving toepast in de
praktijk. Zo leer je hoe je op een andere manier kunt kijken en te
komen tot vernieuwende oplossingen. Want innoveren kun je leren!

Tijdens de sessie maak je actief gebruik van de inzichten door direct
te oefenen met voorbeelden uit jouw eigen praktijk/organisatie.

Na afloop ontvang je het inspiratie e-book met alle inzichten en
werkvormen.

Breinleren en experimenteren
FieldLab

Luisteren met aandacht voor de ander, snel verbanden leggen, werken
met focus: Dit kun je leren door experimenteren! Train je brein fit en
krijg meer grip op: creativiteit, aandacht en focus.

Tijdens dit praktische en inspirerende fieldlab ervaar je hoe je door
korte en laagdrempelige oefeningen invloed kunt uitoefenen. Fitness
voor je brein dus! 

Natuurlijk blijft het niet bij goede voornemens, want aan de hand van
de breinformule voor verandering integreer je de oefeningen
eenvoudig in je werk en privéleven. 

Na afloop ontvang je het inspiratie e-book met alle oefeningen en uitleg.

ANDERS DENKEN
ANDERS DOEN



 

Welke reclames, websites, presentaties of nieuwsbrieven
herinner jij je nog? Wat zorgt dat jij overtuigd, geprikkeld
of geïnspireerd raakt in communicatie met anderen?

Leren hoe je kunt aansluiten en inspelen op het
onbewuste en bewuste brein van de lezer/kijker geeft jou
inzichten in jezelf en anderen. 

Binnen dit thema staan eyeopeners uit de psychologie,
neuromarketing en beeldtaal centraal. 
Je leert beïnvloedingstechnieken toe te passen en zo je
communicatie krachtiger te maken en je eigen
denkpatronen te doorbreken. Invloed op jezelf en
anderen dus!

THEMA

INVLOED



TOOLBOXEN

INVLOED

Invloed!

Invloed! + Kracht door Uitstraling + Versterk je Boodschap +
Breincommunicatie + Creatief met Content

Inclusief handige checklists en 2 live online bijeenkomsten

Persoonlijke kracht 
& zichtbaarheid

Kracht door Uitstraling +  In je Element

Deze toolbox is tevens geschikt voor 1 op 1 sessies en teamsessies.
Desgewenst maakt het personal power rapport (Kleur je Kwaliteiten) deel
uit van het programma. 

Beter adviseren,
de adviesroute

(Online) Impact + Beter in beeld + Pitch met power

Inclusief naslag-werkboek met de adviesroute en 2 dagdelen live
training.

5

2

3

Klik voor inspiratie

https://www.youtube.com/watch?v=uQ6lbM5lXnA


TOOLBOXEN

Presenteren met Impact

Kracht door Uitstraling + Versterk je Boodschap + Pitch met
Power

Inclusief template, checklists en 2 dagdelen live training.

Van To do naar Tadaa

Van to do naar Tadaa

Inclusief werkboek en 2 live of online bijeenkomsten

3

1

Mix & Match

Maak een keuze uit de hiervoor genoemde videocolleges of laat een
optimale leermix door ons samenstellen!

Inclusief materialen en 1 of meerdere bijeenkomsten of
inspiratiesessies

..

INVLOED



INSPIRATIESESSIES

Van To do naar Tadaa

Goede voornemens, nu ga ik het echt DOEN, morgen ga ik…. 

Je kent het vast wel, regelmatig blijft het bij goede voornemens. Hoe kom
en blijf je in actie? De oplossing: laat je brein voor je werken! Tijdens dit
laagdrempelige programma ervaar je hoe je brein voor en tegen je werkt.
Door het herkennen van triggers en patronen in je dagelijks denken en
doen, ervaar je hoe gedrag ontstaat en leer je hoe je de automatische
piloot te slim af kunt zijn. Praktisch onderdeel is de “Van To do naar
Tadaa” methode, waarbij deelnemers aan de slag gaan met een
praktische formule voor verandering. De formule werken we concreet uit
in het werkboek. 

Inclusief inspiratie e-book met inzichten en opdrachten

9 inzichten uit de beinvloedingspsychologie
Versterk je Boodschap

Leer hoe je kunt aansluiten en inspelen op het onbewuste en bewuste
brein van de lezer/kijker van jouw boodschap. Na deze online training heb
je het inzicht en een set vaardigheden om mensen te boeien, te inspireren
en te overtuigen. De checklist die je ontvangt kun je gebruiken om al jouw
communicatiemiddelen aan te scherpen.

Best bekeken webinar NOLOC 2021

INVLOED



INSPIRATIESESSIES

De Assertiviteitsgame

Kracht door Uitstraling

Je bent assertief als je durft te zeggen wat je vindt, weet en voelt
én tegelijkertijd de meningen van anderen hoort en respecteert. Je
kunt je voorstellen dat een organisatie met assertieve
professionals veel meer kennis benut. Maar we weten ook allemaal
dat het niet makkelijk is om altijd assertief te zijn. Speel daarom
eens (met je team) de assertiviteitsgame. Je krijgt inzicht in hoe
assertief jij bent en praktische tips. 

Deze game kun je onder begeleiding van TeamGelukT spelen, maar
ook zelfstandig als team met behulp van de instructievideo.  

Niemand kan aan de buitenkant zien of je aardig, slim of getalenteerd
bent. Toch word je binnen enkele seconden beoordeeld. 
Benieuwd hoe je dit kunt beïnvloeden?

Kracht door Uitstraling helpt om van je uitstraling een marketing-
instrument te maken. Reclametechnieken en eyeopeners uit sociale en
neuropsychologie zorgen voor inzichten in jouw non-verbale signalen
en die van jouw collega's. Daarnaast gaan we dieper in op de taal van
kleuren, vormen en materialen. Wat is het effect van kleuren, vormen
en materialen: Leer hoe je jouw kwaliteiten zichtbaar maakt en versterk
je uitstraling!

Inclusief werkboek en checklist

INVLOED



TEAM GELUKT
PRODUCTEN

 Doorbreek je denkpatronen!

Hoe zou Oprah, Mickey Mouse of Obama naar je
vraagstuk kijken? En wat kun je leren van Tony's
Chocolonely?

Doorbreek je gebaande denkpatronen met deze
associatiekaartenset. DE tool om op een andere en
vernieuwende manier naar je vraagstuk te kijken.
Geschikt als vernieuwend en inspirerend instrument
tijdens bijeenkomsten, brainstorms en vergaderingen. 

75 euro inclusief 30 kaarten, instructiefilmpje en handige
templates en canvassen.

Goed in gesprek met het Krachtenwiel

In gesprek over ontwikkeling, vitaliteit en veerkracht. Het
krachtenwiel zorgt voor een tastbaar uitgangspunt voor
een goed gesprek. Door het invullen van het wiel maak je
de balans op in Werkkracht, Ontwikkelkracht en
Levenskracht. Om daar vervolgens een goed gesprek
over te voeren, een persoonlijk ontwikkelplan voor op te
stellen of te gebruiken als nu-meting en moment van
(zelf)reflectie.

Dit wiel vullen wij desgewenst op maat met speerpunten
en/of kernwaarden van de organisatie om op die manier
aan te sluiten bij de leer- en ontwikkeldoelstellingen.

De inspiratiesessie Van to do naar Tadaa -inclusief
werkboek waar het wiel onderdeel van is - is hierop een
passende aanvulling: Van denken naar doen!

We maken voor dit product graag een voorstel op maat.

Klik hier voor onze persoonlijke toelichting

https://www.youtube.com/watch?v=ArpZzT_V0jU


Leer Brainstormen

Videocollege
Brainstorm
Materialen
TeamGelukT associatiekaarten met instructie
en templates 
Bijeenkomsten 
oefenbijeenkomst online of fysiek

De innovatieroute

Videocollege
De Innovatieroute
Brainstorm
Materialen
E-book de innovatieroute en templates 
Bijeenkomsten 
oefenbijeenkomst online of fysiek

Invloed

Videocolleges
Invloed!
Kracht door Uitstraling
Versterk je Boodschap
Breincommunicatie
Creatief met Content
Materialen
Checklists
Bijeenkomsten
2 live online bijeenkomsten

Persoonlijke kracht
en zichtbaarheid

Videocolleges
Kracht door Uitstraling
In je Element
Materialen
Persoonlijk zichtbaarheidsplan
Personal Power Rapport (optioneel)
Bijeenkomsten
2x 1 op 1 sessie(s) 
2 dagdelen (groep)

Beter adviseren,
de adviesroute

 

Videocolleges
(Online) Impact
Beter in Beeld
Pitch met Power
Materialen
Werkboek De Adviesroute
Bijeenkomsten
2 dagdelen live training

Presenteren met
Impact

Videocollege
Kracht door Uitstraling
Versterk je Boodschap
Pitch met Power
Materialen
Templates, checklists
Bijeenkomsten
2 dagdelen live training

Van To do naar
Tadaa

Videocollege
Van To do naar Tadaa
Materialen
Werkboek van To do naar Tadaa
Bijeenkomsten
2 dagdelen live online of fysiek training

 

TeamGelukT

Videocolleges
(Online) Impact 
Beter in Beeld
Pitch met Power
Bouw je Bijeenkomst 
Werkende Werkvormen Check-in
Leerstijlen
Slimmer Samenwerken Slim Vergaderen
Brainstorm 
In je Element
Materialen
Checklists, templates, draaiboeken, tests
Bijeenkomsten
3 bijeenkomsten online

Leren Faciliteren

Videocolleges
(Online) Impact 
Bouw je Bijeenkomst 
Werkende Werkvormen
Check-in
Leerstijlen
Materialen
Checklists, templates, draaiboeken, tests
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten online

TOOLBOX | OVERZICHT
 Verbinding & resultaat

 Anders Denken, Anders Doen

 Invloed



Beter in Beeld
Inclusief checklist en visuals

Werkende Wervormen
Inclusief e-book 30 werkvormen

Out of the Box:  De innovatieroute
Inclusief e-book de Innovatieroute

 

Breinleren en experimenteren: Fieldlab
Inclusief e-book oefeningen voor breingym

Van To Do naar Tadaa
Inclusief e-book van To Do naar Tadaa

Versterk je Boodschap
Inclusief Checklist

De Assertiviteitsgame
Inclusief instructies en checklist

Kracht door Uitstraling
Inclusief Checklist

 
Doorbreek je denkpatronen

Inclusief kaartenset (30 associatiekaarten), instructiefilmpje,
templates en canvassen

 

Goed in Gesprek | Het krachtenwiel
Inclusief digitaal krachtenwiel op maat

Optioneel icm toolbox en/of inspiratiesessie Van to do naar TADAA
 

INSPIRATIESESSIES | OVERZICHT

 Verbinding & resultaat

 Anders Denken, Anders Doen

 Invloed

 TeamGelukT Producten

PRODUCTEN | OVERZICHT



VIDEOCOLLEGES EN 
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN
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TEAMGELUKT

MERIANKA
MELISSEN

ANNE-MARIE
BACKX

TEAM

Teamgelukt is een samenwerking tussen
Merianka Melissen en Anne-Marie Backx.
TeamGelukT helpt organisaties met het
ontwikkelen van vaardigheden van de toekomst.
We bieden ontwikkelprogramma's in
verschillende vormen. Daarnaast adviseren en
faciliteren we en ontwikkelen we op maat.

Merianka Melissen is beïnvloedingsdeskundige
en trainer. Ze was jarenlang eigenaar en
leidinggevende binnen een snelgroeiend ICT-
bedrijf. Sinds de verkoop 8 jaar geleden, werkt
ze als (team)trainer op het gebied van invloed,
communicatie en persoonlijk leiderschap.

 
Anne-Marie Backx is organisatiesocioloog,
trainer en facilitator. Haar kracht is om van niets
iets te maken en hoopt deze innovatiekracht
ook bij anderen aan te boren. Ze helpt
professionals en organisaties (met name in het
publieke domein) om tot succesvolle
veranderingen te komen, door hen te trainen of
te begeleiden. 



ENKELE TERUGBLIKKEN 2021

Naar aanleiding van het medewerkers-
tevredenheidonderzoek werd aan 3 
teams een workshop van TG uitgeloofd. Maatwerk

>35 korte workshops

Voor de studiedag van docenten van het Zadkine 2x
het programma Anders denken |Anders doen. Oa
met de co-creatiewaaier in de klas

Studiedagen

Gezamenlijk gaven we het afgelopen jaar meer dan
35 korte workshops voor FNV Professionals. Onder
andere De assertiviteitsgame, Versterk je Boodschap,
De innovatieroute en van To do naar Tadaa

Prijs!

Voor Gemeente Breda
ontwikkelden we diverse
maatwerkopdrachten: Een
training train-de-trainer voor ICT
medewerkers; Beter Adviseren
voor alle ICO-medewerkers en
diverse inspiratiesessies.

Voor de Gemeente Waalwijk ontwikkelen we -na
diverse pilottrainingen - een maatwerk Toolbox van
Denken naar Doen. Geinspireerd op de Van To do
naar Tadaa training en het krachtenwiel.

Toolbox op maat

Ons hele programma
Anders denken | Anders
Doen werd opgenomen in
het TOP Programma voor
medewerkers van de
Gemeente Halderberge

TOPProgramma

Inspiratie
Voor zo'n 80 deelnemers
over Anders denken |
Anders doen. Inclusief
een mega online
brainstorm!

De Puma's volgden
als allereersten het
volledige teamgelukt
Toolbox
programma

Talentenregio kocht
diverse programma's in,
waaronder voor A&O
Safariweek en de
volledige TG Toolbox
voor eigen teamleden.

Partnerschap

Ons gehele aanbod
is opgenomen in de
academie van 
 Mobiliteitscentrum
West-Brabant.

Op Safari
8 workshops!

Inspiratie webinars
Van To do naar Tadaa en Anders denken 
Anders doen voor 2x > 95 deelnemers



Meer weten? Hulp nodig bij het ontwikkelen van een programma? 
Interesse in een van onze online, offline en hybride inspiratiesessies? 

Neem gerust contact op via info@teamgelukt.nl of kijk op onze website
www.teamgelukt.nl

http://www.instagram.com/teamgelukt
https://www.linkedin.com/company/teamgelukt

