Tom Mickers
Tom Mickers is een ervaren Coach en Teamtrainer. De combinatie van persoonlijke coaching en het
trainen van teams in organisaties maakt Tom’s aanpak inspirerend en zeer effectief. Zijn drijfveer is
om iedereen die wil de kracht te geven om de invloed op henzelf en hun omgeving aanzienlijk te
vergroten zodat ze zelf in staat zijn werken en leven aangenaam te maken. Tom is er van overtuigd
dat hij iedereen de inspiratie en de daadkracht kan geven om direct aan de slag te gaan met
kwaliteitsverbetering.
Tom Mickers Teamtraining & Coaching heeft o.a. gewerkt voor de volgende bedrijven:

Tom Mickers

Teamtraining & Coaching
Specialist in productiviteit & samenwerken

Kort profiel
Tom combineert zijn ervaringen als Coach en Teamtrainer
om op een duurzame manier resultaat te bereiken.
Al 14 jaren begeleidt Tom mensen om hun maximale
potentieel in concreet gedrag om te zetten. Hij is begonnen
als trainer in de danssport en later doorgegroeid als
business coach en teamtrainer. Zijn aanpak is dynamisch
en gericht op rendement en voldoening. Zijn opleiding in
mental coaching geeft hem het inzicht en de vaardigheid
om mensen op gedragsniveau en op mentaal niveau te
stimuleren en te ondersteunen. Zijn ervaring als professional
coach geeft hem de geoefendheid om vlot tot de kern van
weerstand te komen. Als trainer in ‘ervarend leren’ herkent hij
groepsdynamische processen en weet hij hier effectief mee te
werken. “De kracht van een mens begint met zelfkennis”

Specialist
Tom is gecertificeerd en gediplomeerd
in de volgende vakken:
• Mental Coach
• Professional coach
• Ervarend Leren Team trainer
• Gedrag analist
• Drijfveren analist
• Talent analist

Visie
Samenwerken betekent beïnvloeden en aanpassen.
Diversiteit geeft perspectief, veelzijdigheid en weerstand. Wanneer je deze diversiteit kunt bundelen, richten
en enthousiasmeren, dan heb je het meest effectieve gereedschap in handen om ambitieuze doelen te
verwezenlijken en iets te creëren dat je versteld doet staan. Verandering is afscheid nemen en stappen in het
nog onbekende. De mens is een wezen der gewoonte en zal hier van nature niet vanzelf in mee gaan.
Onderschat de kracht der gewoonte niet. Andere grote tegenwerkende krachten zijn: zelfgenoegzaamheid,
deformatie en ontkenning. Ongeacht of deze krachten bewust of onbewust uitgeoefend worden; het effect is
hetzelfde. Slechts 15% van alle veranderingstrajecten zijn succesvol wanneer je hier geen actie tegenover zet.
Tom Mickers Teamtraining & Coaching zet alles in om het slagingspercentage naar de volle 100% te bewegen.

Performance Coaching

Team training

Wat is het?
Vraag jij je regelmatig af waarom je steeds in bepaalde situaties terechtkomt? Heb je het gevoel meer
in je mars te hebben dan je op dit moment kunt laten zien? Zit je weleens in tweestrijd met jezelf?
Wil jij echt weten hoe je werkt en waarom jij je op deze manier gedraagt? Vind je het belangrijk dat je
met wetenschappelijk gevalideerde analyses werkt, maar vind je het ook belangrijk om je intuïtie en talent
verder te ontwikkelen? Het performance analyse & coach traject is de ideale mix tussen psychologie,
assessment (analyse) en top coaching. In de basis krachtig, inspirerend en feitelijk onderbouwd.
In uitvoering flexibel en volledig op maat. Het helpt je verder met je huidige vraagstukken en je zult
regelmatig in je verdere carrière terugkijken naar dit traject omdat het levensvraagstukken blootlegt en
hierop antwoord geeft. Een investering in je carrière en je leven.

Is het iets voor jou?
Als je op bepaalde punten vastloopt in je professionele en/of
persoonlijke leven en bereid bent kritisch naar jezelf te kijken,
kan Performance analyse & coaching je praktische handvatten
bieden waarmee je direct aan de slag kunt. Dit individueel
coach traject is geschikt om te bekijken op welke manier jij
jouw invloed kunt vergroten en je doel gericht kunt
verwezenlijken.

Wat ontvang je:
• Gedrag analyse naslagwerk
• Drijfveren analyse naslagwerk
• Talent analyse naslagwerk
• Vijf gesprekken van 2 uur
• Werkboek met werkvormen
• DISCOVER Management boek
• Een op maat gemaakt traject
dat vraagstukken blootlegt en
terugkoppelt naar eigen
invloed en vermogen

Wat is het doel ?
Je wordt je bewust van jouw persoonlijke ideeën, overtuigingen, drijfveren en talenten,
én hoe ze jouw gedrag bepalen. Coaching stimuleert jouw persoonlijke en
professionele groei. Je krijgt meer energie, zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen. Het vergroot je zelfbewustzijn, er worden effectieve
technieken aangereikt die je zelfsturend vermogen vergroten. Hierdoor
ontwikkel je de vaardigheid om angsten en gedachtenpatronen te
beïnvloeden; jouw performance level als mens schiet omhoog.
Wat de coachgesprekken verder voor jou persoonlijk kunnen
betekenen, geven we concreet aan in het intakegesprek.
Performance coaching is persoonlijk, het rendement komt pas in
het intakegesprek naar voren en staat sterk onder invloed van
jouw wil om jezelf te ontwikkelen. Het resultaat hangt af van de
gerichtheid van je vraag in combinatie met de durf en het
doorzettingsvermogen om hiermee aan de slag te gaan.

Performance coachgesprekken kunnen op elke gewenste locatie
plaatsvinden, telefonisch of online via Skype. Ook coaching on the
job is mogelijk. Je coach woont dan bijvoorbeeld een vergadering van
jou bij en geeft hierover achteraf feedback.

Performance analyse & coaching is ook per één sessie beschikbaar.
Een analyse met nabespreking is inspirerend, confronterend en stimuleert tot actie!

Wat is het?
Actieve werkvormen in de buitenlucht wisselen elkaar af met reflectiemomenten op groepsdynamiek
en persoonlijke input in het team. Binnen wordt er op verschillende manieren naar effectief
samenwerken gekeken. De training is resultaatgericht, inspirerend en onderbouwd met effectieve
performance modellen en deductief wetenschappelijk onderbouwde inzichten.
Er wordt een beroep gedaan op de enorme schat aan reeds
beschikbare ervaringen in het team, zodat nieuwe inzichten
Wat ontvang je:
aansluiten bij eigen ervaring. Het samenwerkend
• Een dag teamtraining en
vermogen zal meerdere malen op de proef
teambuilding
worden gesteld. De combinatie van plezier
• Overzichtskaart met belangrijke
en urgentie maakt van de dag een intensieve
samenwerkingspunten
en leerzame activiteit, die zal
• Overzicht van de kwaliteiten in
aansporen tot concrete verandering.
het team
• Een inspirerende en praktische
high-energy dag vol gezamenlijke
Is het iets voor jou?
activiteiten
Onze teambuilding trainingen zijn bedoeld voor teams
die gemotiveerd zijn om het maximale uit het begrip ‘samenwerken’
te halen. Onderwerpen als communicatie, houding, vaardigheid,
kwaliteiten, zorgen en mogelijkheden komen gestructureerd
aan bod. Alles wat ‘cognitief’ behandeld wordt, zal direct daarna
praktisch ten uitvoer worden gebracht. Gedurende de dag wordt
er gericht aandacht besteed aan de leercyclus zodat de
verbetering direct zichtbaar en voelbaar is. Dit kan vervolgens
eigenhandig worden toegepast op de werkvloer, wat de
duurzaamheid van teamontwikkeling stimuleert.

Wat heb je eraan?
In één dag kun je veel onderwerpen aan bod laten komen en
redelijk wat integreren in de werkwijze van de groep.
• Weerstand tijdens samenwerken
• Energie, ondernemendheid van het team
• Gezamenlijk belang, gezamenlijke verantwoording
• Wakkerschudden en optimaliseren groepsdynamiek
• Urgentie, belang en betrokkenheid verhogen

Altijd op maat!
De trainingen worden voorafgegaan door een uitgebreide intake. Zowel
leidinggevenden als teamleden worden daarbij gehoord. 'Commitment'
van alle betrokkenen beschouwen wij als een minimum voorwaarde voor
een succesvolle training. De waarde van een teamtraining is het gedrag
dat zichtbaar is (en blijft) op de werkvloer.

High Performance Team
Waarom een HPT traject?
Heb jij als teamlid het gevoel dat er meer uit jullie samenwerking te
halen valt? Heb je het gevoel dat jij meer werk verzet alleen, dan in
samenwerking? Merk je dat doelen niet volledig worden behaald,
afspraken niet worden nagekomen of dat er concessies gedaan worden
in kwaliteit? Veel mensen ervaren weerstand bij samenwerking.
Dit begint bij onbegrip en verergert door onkunde. Het gehele team is
verantwoordelijk voor de gezamenlijke prestatie en ook de
wanprestatie. Wanneer niet alle teamleden op elkaar afgestemd zijn,
is het werken in een team vermoeiend en zeer consumerend in tijd,
geld en energie. Wanneer je goed samenwerkt als team, uit zich dit in
30% meer productiviteit!
Iets voor jouw team?
Het HPT traject is bedoeld voor teams die:
• Gericht en betrokken willen werken aan het
professionaliseren van prettig en effectief samenwerken.
• Een efficiënte en functionele basis willen leggen voor communicatie.
• Talenten willen ontwikkelen en kwaliteiten willen maximaliseren
• Diversiteit willen waarderen en samenbrengen en gericht invloed
willen uitoefenen.
• Krachtige besluiten willen nemen en impact vergroten.

Wat ontvang je:
• Gedrag analyse naslagwerk
• Drijfveren analyse naslagwerk
• Talent analyse naslagwerk
• Team gedrag overzicht
Drijfveren overzicht
• Team talent overzicht
• Werkboek met werkvormen
• DISCOVER Management boek
• Plan van Aanpak time line
• Proces optimalisatie overzicht
• Inspirerend 5 daags traject dat de
werkvloer verweeft met krachtige
samenwerkingstechnieken.

Kort

Traject

Kort

Traject

Richting & Focus

Urgentie

Productiviteit /Invloed
Plan van aanpak

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Vertrouwen versterken
Groepsdynamiek
Reflectievermogen
Kwaliteiten indexeren

Vermogen

Kwaliteiten benutten
Talentontwikkeling
Zelfsturend vermogen
Communicatievermogen
Synergie
Werkenergie

Uitvoering

Wat heb je eraan?
Het High performance team traject brengt wetenschappelijke inzichten en assessments
samen met het praktisch vergroten van vaardigheid in samenwerken. Wat levert het op?
• Inzicht in persoonlijk gedrag
• Feitelijk overzicht in groepsdynamiek
• Feitelijk overzicht in drijfveren dynamiek
• Professioneel, objectief en eenvoudig communicatie jargon
• Vergroot de besluitvormingsvaardigheid
• Versterkt het vertrouwen en de open communicatie
• Versterkt persoonlijk leiderschap en vergroot invloed
• Vergroot urgentie, betrokkenheid en belang: creëert gezamenlijke
aansprakelijkheid
• Ontwikkel een krachtige leercyclus, groepsbalans en flexibiliteit
• Duurzaam gedragsverandering: integratie in bedrijfscultuur
• Slagvaardig en soepel samenwerken is een plezier en een inspiratie
voor anderen

Werkklimaat
Procesoptimalisatie
Duurzaam resultaat
Ondersteunend materiaal

Service

Toegang tot helpdesk
Toegang tot update-training

Behoefte / gebrek

Fase1

Fase2

Fase3

Plan
Aanpak

Inventariseren

Uitvoeren

Implementeren

Meetbaar resultaat

Performance assessments
Professionele analyse is ook beschikbaar als recruitment-, outplacement- en job rotation-tool.
Wie zijn de mensen die het verschil (gaan) maken binnen jouw organisatie? Wat zijn de
raakvlakken tussen hun ambities en de koers van de organisatie? Welk talent heeft de
organisatie nodig om te excelleren? Hoe ‘commit’ je de mensen met de juiste houding,
gedragsstijl en talent? Welke waarschijnlijke wrijvingen zullen ontstaan tussen twee
mensen of in het team? Performance assessment maakt onzichtbare kwaliteiten,
drijfveren en talenten strategisch inzetbaar.

PROFESSIONAL COACHING ORGANISATIE

TEAM TRAINING

Return on Investment

Zorgvuldig intake consult
Training & Coaching.
Borgen & Doorvoeren
Synchronisatie: behoefte, doelstelling, Ontwikkelen: Urgentie, vermogen, Van intentie naar concreet gedrag.
situatie, businessmodel, toekomstvisie betrokkenheid, aanpak, uitvoering Verandering ankeren in cultuur

Onze trainingen hebben op verschillende punten een praktische transfer van
kennis naar uitvoering én een realitycheck om haalbaarheid op de werkvloer
te toetsen en borgen. De realiteit is altijd meer complex dan het model.

Tom Mickers Teamtraining & Coaching
+31619904849 contact@tommickers.com
www.tommickers.com KvK. 30224070
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