Teamontwikkeling
Samen bereik je meer
want 1 + 1 =3!
Samenwerking: de kortste weg naar succes

helpen wij u te bouwen aan een succesvolle toekomst voor

Heeft u regelmatig het gevoel dat u het werk veel makkelijker

het team, afdeling en organisatie. Synergie en samenwerking

en succesvoller zou kunnen inrichten? Dat de individuele

stellen uw afdeling of team sneller in staat new business

bijdrage van ieder teamlid verbeterd kan worden om daarmee

en nieuwe markten te ontwikkelen binnen het bestaande

gezamenlijk, collectieve ambities en doelstellingen te

dienstverleningspakket. Hiermee realiseert u een verbetering

verwezenlijken?

in klantgerichtheid, omzetontwikkeling en medewerker
tevredenheid.

Wilt u gezamenlijk de jaarlijkse businessdoelstellingen en
speerpunten succesvol vormgeven en verwezenlijken? Wilt u

Effectief als collectief

dit aanpakken middels efficiënt, transparant, daadkrachtig en

Het gaat erom hoe effectief u omgaat met de mogelijkheden

marktgericht handelen van het team, op basis van onderlinge

die u geboden worden of die u zelf creëert binnen uw team en

samenwerking? Ofwel: herkent u de wens om te bouwen aan

organisatie.

een succesvolle toekomst, om te beginnen met een gedegen,

Wát u doet is van minder doorslaggevend belang dan hóé

gezamenlijke input en eigenaarschap van alle teamleden?

u dat doet. Het blijft een uitdaging voor teams en mensen

Wij helpen u door er samen de schouders onder te zetten. Middels

individueel om gestelde ambities daadwerkelijk volgens plan te

samenwerking en het nemen van ketenverantwoordelijkheid

implementeren.

transperant

Succes programma
De praktijk laat zien dat er (onbewust) achteraf veel creativiteit

Dit programma leert teamleden hun beoogde doelstellingen

verloren gaat in excuses waarom sommige dingen niet mogelijk

daadwerkelijk te realiseren en succesvolle resultaten te boeken.

bleken.

Dit programma gaat in op effectieve samenwerking in de

Welke resultaten wilt u bereiken?
▪▪ Wilt u uw speerpunten en doelstellingen vertalen en
▪▪

1. Het verkrijgen van helderheid in wat we gaan doen als team

Wilt u verhoogde effectiviteit bereiken in de realisatie van

2. Hoe gaan we onze collectieve ambitie gezamenlijk

Wilt u dat teamleden beter inzicht krijgen in de eigen
invloedsfeer: zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid

▪▪

▪▪

Aspecten daarvan zijn:

implementeren naar de dagelijkse praktijk van uw afdeling?
deze speerpunten?

▪▪

praktijk en het samen aan de slag gaan.

verwezenlijken?
3. Welke vertaling naar de eigen rol en invulling van
randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

nemen voor eigen werkproces en persoonlijke toegevoegde

4. We gaan daadwerkelijk aan de slag en kijken naar wat 

waarde?

5. ons weerhoudt.

Wilt u naast een toename van de organisatiesynergie van het
team, een verhoogde effectiviteit in de realisatie van

Dit programma brengt teamleden op een hoger niveau

businessdoelstellingen?

met betrekking tot inter-persoonlijke vaardigheden, welke

Wilt u een sterker innovatief en adaptief vermogen door

noodzakelijk zijn om ambitieuze doelstellingen gezamenlijk

het oprekken van eigen mogelijkheden en grensverleggend

succesvol te realiseren.

opereren?

▪▪
▪▪

Wilt u vernieuwend en context overschrijdend kunnen

De vorm waarin deze verbetering van uw teamontwikkeling het

werken?

beste plaats kan vinden, stellen wij graag samen met u vast.

Wilt u technieken ontwikkelen om praktijksituaties beter op
te lossen of te voorkomen?

▪▪

Wilt u het vermogen creëren om openheid en eerlijkheid op
de afdeling te realiseren wat leidt tot focus, samenwerken
en innovatiekracht?

▪▪

Wilt u leren hoe u gebruik kunt maken van de aanwezige
gedeelde talenten in het team?

▪▪

Wilt u een meer kritische blik van de teamleden naar eigen
gedrag en handelen door zelfreflectie en -correctie?

▪▪

Wilt u inzicht in de eigen houding en het eigen contraproductief gedrag dat men (onbewust) hanteert; naast het
ontwikkelen van een ‘zelfverandering’ en winnaar instelling?

▪▪

Wilt u dat de teamleden inzicht hebben in wat hen
persoonlijk weerhoudt om daadwerkelijk succesvol te zijn?
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