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Staartjes: ”Belangrijkste voorwaarden voor Samenspel, Succesfactoren en Topervaring.
een goede samenwerking is het hebben van De schrijfster trekt parallellen tussen haar
een gemeenschappelijk doel. Het loont de klimervaringen en alledaagse situaties
moeite om daar eens wat langer over door rondom 60 aansprekende thema’s van
te praten, of iedereen wel écht hetzelfde één pagina. Elk thema is voorzien van een
voor ogen heeft. Daarnaast zijn wederzijds prachtige bijpassende foto. Binnenkort
Boek dan de lezing van bergbeklimster respect en vertrouwen, open communicatie volgt de derde druk van ‘Top-inspiratie’.
complementaire
eigenschappen Dat ook in het Engels beschikbaar is onder
Katja Staartjes ‘Samenspel naar de top’ en/ en
of lees haar boek ‘Top-inspiratie’. Zowel belangrijke voorwaarden. Maar bottom- de titel ‘Peak Performance’.
in de lezing als in het boek wordt u aan line komt goed samenwerken vooral neer
de hand van adembenemende beelden op commitment: willen, kiezen en ervoor
meegenomen naar de top. Uitstekende gaan. Wil je werkelijk samenwerken? Ben
samenwerking met een hecht team. Het je bereid het zware werk van elkaar over
klinkt zo makkelijk. Maar daadwerkelijke te nemen? En ben je bereid te ‘geven’
samenwerking is bepaald geen sinecure. in plaats van vooral te ontvangen? De
Dat blijkt regelmatig op het werk en beloning van hechte samenwerking is
daarbuiten. Het vraagt inzet van een groot: voldoening en inspiratie. Waardoor
ieder. Een expeditie naar een berg boven het nog mooier is onderweg te zijn én de
8000 meter vormt het leven in een beoogde top te halen”.
notendop: op weg naar de top word je Met het boek ‘Top-inspiratie’ inspireert
niet alleen lichamelijk op de proef gesteld, Katja Staartjes lezers dromen om te zetten
vooral mentaal moet je over veerkracht in concrete doelen en die vervolgens te
beschikken. Deze expedities vormen realiseren. Voor individuen en teams,
dan ook de ultieme test op het gebied op het werk en thuis. Het boek bestaat
katjastaartjes@speakersacademy.eu
uit atlas
5 delen:
van
je uw
top,congres,
Op weg,
van leiderschap
en samenwerking.
Alle personen
in dit magazineKatja
en in deze
kunt uDromen
engageren
voor
seminar, symposium of bedrijfsevenement.
Geïnspireerd raken over hoe u met uw
team en organisatie uw doelen kunt
realiseren? Met bezieling en in een goede
samenwerking? En hoe u uw top kunt
verleggen?

Van allen treft u een uitgebreide biografie aan op onze website: www.speakersacademy.eu. Voor nadere informatie: Tel. +31 (0) 10-433 33 22.
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