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Systemic Team Alignment Residential Training (START) 

 

What is your challenge? 
  
Heden zijn projecten en dagelijkse operaties al maar meer complex. Er worden 
steeds meer en ook steeds meer verschillende stakeholders bij betrokken. Deze 
stakeholders verwachten gerespecteerd en gehoord te worden in het proces. 
Dit maakt dat methodes en oplossingen uit het verleden slechts gedeeltelijk werken 
en er heel wat energie kruipt in het herwerken van voorstellen en plannen. Vaak ook 
in de uitvoeringsfase van projecten, waardoor kosten hoog kunnen oplopen. 
 

Wanneer je dit scenario herkent, is het de hoogste tijd om te kiezen voor 
een “Systemic Team Alignment Residential Training” (START), voor je aan 
je project begint. 
 

Wat is het? 

De Systemic Team Alignment Residential Training is een methode om je 

projectteam een vliegende start te laten nemen, sneller resultaat te boeken en 
minder extra kosten, door supplementair werk, te maken.  

De START bestaat essentieel uit vier delen: 

• Exploratie van het team, het bedrijf, de organisatie, het project 

• Exploratie van de uitdagingen 

• Exploratie van de oplossingsruimte 

• Uitvoeren van een Disney strategie voor het uitwerken van een initieel plan. 

We sluiten het geheel af met een helder project plan, waarbij risico’s 
geoptimaliseerd zijn, met fundamentele oplossingen voor de langere termijn. 

Wat is het resultaat? 

Deze methode zorgt ervoor dat mensen, door aandacht voor elkaar, een 
gemeenschappelijke visie op het project opbouwen. Hierdoor vermijd je dat er 
overbodig werk geleverd wordt. Het laat je team toe een “vliegende start” te 
nemen en je project meteen op het goede spoor te zetten. De verbinding die in je 
organisatie ontstaat, schept de omstandigheden waardoor problemen binnen je 
project tijdig ontdekt en bespreekbaar gemaakt worden. Dit leidt tot het genereren 
van onmiddellijk inzetbare oplossingen. Hierdoor krijg je een performanter team en 
verbeteren je resultaten direct en op spectaculaire wijze. 

 

Belangrijke voorwaarden en praktische informatie 

START heeft de meeste kans op succes, als er voldoende tijd voor wordt 
uitgetrokken en als de training op een neutrale plaats en in inspirerende 
omstandigheden kan gehouden worden.  

Het minimum traject dat nodig is om tot een werkbaar resultaat te komen 
beslaat minstens twee tot drie dagen, aansluitend en residentieel.  

Elke situatie is uniek en wordt vooraf besproken, waardoor een specifieke, 
aangepaste benadering mogelijk is.  

Een “START“ past ook in een strategisch begeleidingstraject, waar via een 
maandelijkse opvolging met coaching en advies, de actuele situatie en 
bestaande uitdagingen aangepakt worden. Dit laat toe om oplossingen op 
een goede manier te verankeren en te laten uitgroeien tot duurzaam succes.  

 

Concreet:  

• Wij komen bij je langs, geheel vrijblijvend en gratis, luisteren naar je bezorgdheden en zien of een START aangewezen is  

• We maken desgevallend afspraken om de “START” optimaal te laten verlopen  

• Na de uitvoering van de “START” heb je een plan, met afspraken voor duurzaam succes  

• Naar keuze is er de mogelijkheid van een volledig begeleidingstraject om op het spoor van succes te blijven  
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