
Duur en tijden
De module bestaat uit 8 bijeen-
komsten (over 3 maanden). Een 
bijeenkomst start om 09:00 en 
eindigt om 16:30. 

Deelnemers 
De groep bestaat uit 8 tot 12 
deelnemers.

Trainers
De training wordt gegeven door 
ervaren Keys specialist Jan van 
Meerveld en zijn team. Onze 
trainers hebben een gedegen 
opleiding en ruime ervaring in 
het werkveld.

Voorkennis
Om deel te nemen aan deze 
opleiding, is het vereist om de 
Keys Activate Opleiding voor  
individuen te hebben gevolgd. 
Heb je deze nog niet gevolgd? 
Check de website voor moge- 
lijkheden.

Certificaat
Deze module wordt afgerond 
met een Keys certificaat. Je ben 
in staat om teams te activeren 
om hun maximale potentieel te 
benutten.

Deze opleiding stoomt je klaar als activator om teams te begeleiden en te inspireren. Je helpt teams om effectiever 
samen te werken en elkaar beter te begrijpen. Na het volgen van de Activate Opleiding Teams opleiding ben je gecer-
tificeerd Keys Team Activator. De opleiding is een vervolg op de Keys Activate Opleiding Individu.

VOOR WIE
Deze opleiding is voor iedereen die teams leidt of begeleidt en is bijvoorbeeld uiter-
mate geschikt voor leiders, team coaches/trainers, managers en HR managers.

INHOUD VAN DE OPLEIDING
∞ Je leert de basisprincipes van Keys.
∞ Je leert aan de hand van jouw persoonlijk Keys Profiel wat voor type 

team activator je bent. 
∞ Je leert persoonlijke Keys Profielen in team context te interpreteren.
∞ Je leert hoe je individuele gesprekken voert met teamleden ter voor-

bereiding op teamsessies. 
∞ Je leert verbanden te leggen tussen individuele DNA profielen in samen-

werking en dynamiek.
∞ Aan de hand van teamprofielen leer je analyses te maken over het wel en 

niet aanwezige natuurlijk potentieel in een team. 
∞ Je ontwikkelt alle kennis en vaardigheden om een Keys Team Activator  

programma te begeleiden. 
∞ Je bent in staat om zelfstandig transformerende beweging te brengen in ieder team. 

RESULTAAT
Na de training ben je gecertificeerd Keys Team Activator Je bent getraind om aan de hand van 
de Keys tools teams te begeleiden in hun ontwikkeling. Je weet maximaal gebruik te maken 
van het aanwezige potentieel en kunt dit omzetten naar een succesvolle activatie.
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Locatie & data
Onze trainingen vinden plaats bij 
Kasteel Amerongen. Heb je spe-
ciale behoeften of voorzieningen 
nodig? Neem dan contact met ons 
op voor de mogelijkheden.

Check onze website voor de  
actuele data. 

Kosten
Deelnameprijs: € 2995,- excl. BTW

Inbegrepen 
Cursusmateriaal, dagarrangement, 
uitgebreide lunch, een Keys-certi-
ficaat en onbeperkte toegang tot 
onze materialen. 

Wil je de opleiding volgen vanuit 
een non-profit organisatie? Of 
vormt het bedrag een drempel om 
deel te nemen aan onze training? 
Neem dan contact met ons op 
voor mogelijkheden om gebruik te 
maken van een gereduceerd tarief.

DETAILS

“Een team weer op de rit krijgen,  
echt laten samenwerken, dat is 

 het mooiste wat er is!”

BESCHIKBARE DATA

OVER DE KEYS ACADEMY
De Keys Academy biedt opleidingen voor individuen en 
professionals die aan de slag willen met Keys. Onze Discover 
Training geeft inzicht in de basics van het Keys Profiel. De 
Activate Opleidingen zijn bedoeld voor professionals die de 
Keys methodiek willen gebruiken in hun werk.

LEES VERDERCONTACT

CONTACTAANMELDEN

MEER INFORMATIE & AANMELDEN
Aanmelden kan via het formulier op de Keys website. Na jouw inschrijving 
ontvang je binnen één werkdag een e-mail van je persoonlijke trainings- 
assistent. Hierin vind je de bevestiging van je aanmelding, de factuur, een 
link naar je Keys Test en uitleg over jouw trainingstraject. 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, neem dan gerust  
contact met ons op. 

www.keystest.nl
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