
Zo werkt het: 

1 - het team formuleert een 
gemeenschappelijke vraag 
Inspiratietour werkt niet met doelen 

maar met dé brandende vraag. Deze is 

actueel en wordt gedragen door het hele 

team. Om deze vraag goed te kunnen 

formuleren moeten we vaak even zoeken. 

We nemen de tijd hiervoor. Hoe scherper 

de vraag, hoe krachtiger de antwoorden 

zullen doorwerken namelijk. 

Buiten de 
comfortzone 
liggen de 
pareltjes

Inspiratietour:  
Het volle potentieel van je team in de spotlight!

Uitstekend voor teams die:   

• vitaal willen zijn

• creatiever willen werken

• de samenwerking willen verbeteren  

• hun zelf-oplossend vermogen exponentieel willen laten groeien

2 - op luchtige en diepgravende 
manier werken we toe naar 
antwoorden  
Ik kijk naar jullie eigen kracht en richt me 

op een positieve verandering.  

Dit is onderdeel van mijn klaagvrije 

mindset waardoor er tijdens 

Inspiratietour alleen vanuit behoeften en 

mogelijkheden wordt gesproken.  

 

Inspiratietour 
Een meeting was nog nooit zo vruchtbaar

3 - de verkregen inzichten delen 
Elk teamlid krijgt de volle aandacht 

voor zijn/haar opgedane antwoorden en 

inzichten. Het verrassende is dat deze 

altijd binnen de eigen cirkel van invloed 

liggen.  

Inspiratietour is uniek omdat het werkt met visualisaties waar iedereen wat mee kan. Het kan gewoon met open ogen plaatsvinden en in 

de bekende zittende houding in vergaderopstelling. Er wordt flink wat gelachen én we komen bij de kern.



Sandra Brandt is klaagvrij expert en initiator van de Klaagvrije Maandag wat op facebook een bereik 

van 3 miljoen haalde en media aandacht in Nederland en België kreeg. Sandra: ‘Klagen lost niets op, 

maar achter elke klacht ligt een behoefte. Dit erkennen, er verantwoordelijkheid voor nemen en 

ermee aan de slag gaan, dát is waar ik medewerkers in train. Het resultaat is dat mensen proactief 

worden, duurzaam inzetbaar zijn en meer plezier ervaren op de werkvloer.’

Voor meer informatie belt u met Sandra Brandt 06 2349 5509 of mailen naar info@sandrabrandt.nl 

“Op deze manier hebben 

we nog niet eerder 

gecommuniceerd en vooral 

geluisterd naar elkaar.”

Inspiratietour 2 daagse  
Kiest u voor deze optie dan bieden we met een team voor 

professionals een volledig verzorgde tweedaagse met de volgende 

thema’s: 

• klaagvrij en creatief  denken   

• veiligheid, vertrouwen en verbinding  

• vitaliteit en duurzame inzetbaarheid  

Deze tweedaagse is inclusief  een overnachting in het prachtig 

gelegen hotel Bilderberg Groot Heideborg en alle hoogwaardige 

maaltijden en drankjes.  

Na een week volgt de evaluatie en kijken we desgewenst samen met 

u vooruit.   

Optioneel: in nauwe samenwerking met u stellen we een 

jaarprogramma samen opdat het resultaat van de inspiratietour 

werkelijk bedding krijgt binnen uw organisatie. Dit alles ten behoeve 

van een vitaal en productief  team!  

Inspiratietour als 
vergader make-over  
Wordt het hoog tijd om eens anders te vergaderen? Boek 

inspiratietour als vergader make-over. In 2,5 uur ondervindt u:  

• betere samenwerking  

• creatiever denkvermogen  

• de kracht van klaagvrij communiceren 

Voor meer informatie belt u met Sandra Brandt 06 2349 5509 

of  mailen naar info@sandrabrandt.nl

https://www.youtube.com/watch?v=0CCaCE3vIFU&list=PLZZ599rnJ3zLutmohPW2en1YZo3wpVS7t

	Knop 2: 


