Team Dynamics

Wilt u ware teamgeest binnen uw organisatie cultiveren?

In het kort
•

Hoe kunnen uw teams slimmer en beter samenwerken?

Een model dat gemakkelijk te
onthouden en toe te passen is.
Zowel de groep als geheel als de
afzonderlijke teamleden krijgen
nieuwe inzichten aangereikt

•

Hoe zorgt u ervoor dat er synergie ontstaat tussen alle teams?

In korte tijd inzicht in de kwaliteiten en
beperkingen van het team

•

Een positieve en veilige omgeving
waarin (menings)verschillen,
problemen en conflicten open kunnen
worden besproken en opgelost

•

Nadruk op de positieve rol van alle
teamleden in het realiseren van de
teamdoelstellingen

•

Opzet gericht op concrete actie.
Teamleden kunnen afzonderlijk en als
team hiermee meteen aan de slag

Vindt u het belangrijk dat de teamleden elkaars inbreng
onderkennen en waarderen?

De vier Insightskleuren in een team

•

De Jungiaanse voorkeuren

•

Het Insightswiel

•

Het Discovery Profiel

•

Onderzoeken van de individuele bijdrage

Acties plannen met Insights: de
G-WAVE

en waarde voor het team
•

Inzicht in de verschillende
communicatiestrategieën
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Bestudering van het Teamwiel
en de betekenis daarvan voor de

Insightswiel Teameffectiviteit
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wisselt ideeën uit

in onze aanpak. We zetten de deelnemers aan
tot (zelf)beschouwing en bevorderen plenaire
discussies. Voor het team is dit de ideale
voedingsbodem voor het ontwikkelen van een
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“Als leidinggevende ben ik blij dat mijn team
een gemeenschappelijke taal spreekt en
dat de teamleden nu meer respect hebben
voor elkaars behoeften; mensen kunnen
elkaar nu werkinhoudelijk aanspreken zonder
dat ze bang te hoeven zijn dat de ander
dat opvat als persoonlijke kritiek. Dankzij
Insights durven we meer authentiek gedrag
te laten zien. Dit heeft mijn team veel sterker
gemaakt.

Interactie, afwisseling en plezier staan centraal
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Actieplannen voor de groep en de
individuele teamleden

MOTIVATOR

planning
organisatie
time-management
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Wat zeggen onze klanten?
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bepaalt de norm
productkennis
analyse
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vastberaden
voortgang bewaken
gedisciplineerd
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teamdoelstellingen
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De kracht van perceptie
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Het programma is gebaseerd op het Insights
Discovery systeem.

•
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Ons programma voor teamdynamiek geeft
teamleden een uniek inzicht in zichzelf en in
de andere teamleden. Teams onderzoeken
hoe de onderlinge relaties kunnen worden
verbeterd. Ze kijken naar individuele stijl,
teamdynamiek en de onderlinge relaties
tussen teamleden.

Programma
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Bij goed teamwork draait het om relaties.
Elk teamlid moet weten wat de eigen rol en
bijdrage is binnen het team. Alle teamleden
moeten ervan doordrongen zijn dat zij
bijdragen aan het teamsucces en dat dat wordt
gewaardeerd. Wanneer relaties zijn gestoeld
op respect en positieve waardering, zijn de
mogelijkheden eindeloos!

Een transformerende
leerervaring voor teams
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Onlangs heeft het hele team een eendaagse
Insights workshop gedaan. We zijn nu beter
in staat om in bepaalde situaties pas op
de plaats te maken. We begrijpen elkaars
verschillende communicatiestijlen beter en
zien in ieder geval in dat elk teamlid een
eigen voorkeurstijl heeft.”
Susanne Matheson
BC Hydro
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