
TRAIN EN TEST JEZELF

Met een training van HrmForce 
werk je aan jouw persoonlijke 
effectiviteit op een vernieuwende 
en inspirerende wijze.
In combinatie met onze online 
testen geven wij jou het feitelijke 
inzicht waarmee wij de training 
laten leven en beleven om te komen 
tot inzicht en verandering. 
Ons resultaat is niet alleen trainen, 
maar dat er een leereffect van 
bewust naar bekwaam ontstaat 
waarmee je verder kunt.

HrmForce is het meest uitgebreide 
en meest innovatieve online talent 
ontwikkel portaal van de Benelux. 
Met relevante vragenlijsten, 
betrouwbare, valide en heldere 
rapportages leveren wij inzicht in 
uw talent. 
Dat doen wij niet alleen online, 
maar ook offline door het uitvoeren 
van assesssments, gedrags- 
en vaardigheidstrainingen en 
coaching. Ben je de persoon die 
het maximale talent uit zichzelf wil 
halen, dan bij je HrmForce op het 
juiste adres.

HAAL HET MAXIMALE UIT JEZELF WAAROM HRMFORCE?

Het leven is een aaneenschakeling 
van ontdekken en leren. Soms is dat 
leren en ontdekken niet eenvoudig 
en heb je een extra steuntje in de rug 
nodig. Jezelf trainen helpt daarbij 
om je zekerder te voelen, maar ook 
te leren van anderen.
Maar voordat je hieraan begint 
is het wel zo handig als je weet 
waar je moet beginnen. HrmForce 
ondersteunt je in jezelf op 
verschillende onderwerpen en 
traint je om het maximale uit jezelf 
te halen. 



Teamwork. Het lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het zeker niet altijd.
De groepsdynamiek van nieuwe 
of bestaande teams kan effectieve 
samenwerking in de weg staan.
Hoe bevorder je het groepsproces? Hoe 
kom je als team in harmonie? 

Teamleden weten welke rol zij hebben 
in het team en hoe ze het groepsproces 
positief kunnen beïnvloeden.
Teamleden hebben meer zicht op hoe 
hun collega’s in elkaar zitten en kunnen 
daardoor beter met ze samenwerken. 
Hierdoor is er meer harmonie en wordt 
het team succesvoller!

MAATWERK

In deze training leren teams dichter bij 
elkaar te komen:
• Welke rollen kent een succesvol 
          team en hoe worden deze ingevuld?
• Wat zijn de fases van succesvolle 
          teamontwikkeling en hoe deze te 
          versnellen.
• Hoe werk je effectief samen met 
          collega’s die anders zijn dan jij?

De training is interactief en teams krijgen 
veel mogelijkheden om in de praktijk te 
oefenen. 

EFFECTIEF SAMENWERKEN

WAAROM? WAARMEE? RESULTAAT

TEST: TEAMROLLEN VOOR WIE?
Ieder traject wordt aangepast aan uw wensen.  

De training kan bij u op locatie plaatsvinden 

of bij Flow2Move in Overveen, waar wij een 

trainingsfaciliteit beschikbaar hebben. Op 

basis van uw wensen stellen wij de duur van 

de training vast (1 tot 3 dagen). Het maximaal 

aantal deelnemers bedraagt 10.

Door onze unieke testmethodiek van HrmForce, 

creëren wij de perfecte combinatie. Wij geven 

je op basis van feiten inzicht in de teamrollen 

binnen jouw team. Dit vormt het uitgangspunt 

van de training. 

Deze training is geschikt voor nieuwe of 

bestaande teams waar het nog niet helemaal 

lekker loopt. Het niveau van de training is MBO+. 


