
 
 

 

 

INFORMATIE TMA TEAMANALYSE TRAINING 

 

Praktische informatie betreffende TMA Teamanalyse training.  

Cursusinformatie: 

Locatie   : Nog te bepalen (omgeving Helmond) 

Tijd   : 9.30 – 15.30 uur 

Kosten   : de investering voor deze eendaagse training is € 995,00 per deelnemer (excl. BTW) 

Cursusmateriaal : wordt verstrekt bij aanvang van de training 

Lunch   : wordt voor gezorgd 

 

Geplande trainingen in 2022 

• Teamtraining 1  maandag 23 januari 2023 

• Teamtraining 2  donderdag 11 mei 2023 

• Teamtraining 3  dinsdag 21 november 2023 

 

Mochten deze dagen u niet schikken dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen zodat we kunnen 

kijken welke mogelijkheden we nog meer kunnen aanbieden. 

Startdatums voor Incompany trainingen worden in overleg met u bepaald. 

 

Doel van de TMA teamanalyse training 

Tijdens deze dag krijg je concrete handvatten voor het voeren van een teamsessie. Je maakt kennis met de 

nieuwe teamrapportage en een aantal werkvormen die je zelf kunt toepassen.  

Na het volgen van de training: 

• Weet je de nieuwe teamrapportages optimaal te benutten; 

• Heb je concrete werkvormen die je kunt toepassen binnen jouw teamsessie; 

• Ben je in het bezit van het TMA Team Professional certificaat. 

 

Wat moet je meenemen naar de training? 

Geprinte versie van jouw eigen Talent- en competentiepaspoort inclusief overzicht competentiepotentieel EN 

overzicht TMA dimensies. 

 

Programma training 

De training duurt één dag en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Kennismaking; 

2. Theorie nieuwe teamanalyse; 

3. Inhoud nieuwe teamrapportage; 

4. Voorwaarden en aandachtspunten voor teamsessie; 

5. Lunchpauze; 

6. Werkvormen voor de teamsessie. Hier krijg je concrete werkvormen aangeboden die je kunt 

gebruiken binnen een teamsessie; 

7. Uitreiking TMA Team Professional certificaat. 



 
 

 

 

 

Criteria voor het deelnemen aan de TMA teamanalyse training 

• Voorwaarde voor deze nieuwe Teamanalyse training is dat je TMA professional bent. 

• De training is verplicht om de nieuwe teamanalyse te mogen gebruiken, zodat de kwaliteit 

gewaarborgd blijft. 

 


