EFFECTIEVE TEAMS

Wil jij ook een team wat effectief en vol
energie samenwerkt aan de juiste dingen
met een optimaal rendement?

In onze course Effectieve Teams laten we
teams weer doelmatig en doeltreffend
samenwerken. Met onze aanpak helpen
wij teams verder:
Soms lijkt het wel of iedereen in een team
• Het team benoemt een
langs elkaar heen werkt. De
gemeenschappelijke visie. Het geeft
werkprocessen zijn traag, er is weinig
aan wat zij als team belangrijk vindt.
gevoel voor urgentie en de prestaties
• Teamleden inspireren elkaar en
nemen af. Mensen raken gefrustreerd, de
spreken uit welke koers men wil
energie raakt er uit wat in een aantal
varen om de doelen te bereiken.
gevallen zelfs leidt tot verzuim.
• Ieder teamlid spreekt uit wat hij/zij
wil bijdragen aan het team en ook
Vaak is dit het gevolg van gebrek aan
wat hij/zij nodig heeft van het team.
visie, gebrek aan goed leiderschap en
Onze aanpak is gebaseerd op het
gebrek aan aandacht.
gedachtegoed van House of Coherence.
Coherence biedt:
Waarom zijn deze zaken zo belangrijk voor
•
Overzicht over wat er in teams
een team?
gebeurt.
• Een heldere visie geeft zingeving en
•
Inzicht in waarom dit gebeurt.
verbindt. Het maakt duidelijk wat
•
Een methode die ondersteunt bij
het gemeenschappelijk doel is van
verbeteringen, veranderingen en
een team en krijgt de neuzen
vernieuwingen binnen teams.
dezelfde kant op.
Het resultaat is een energieker, blijer en
• Goed leiderschap is inspirerend en
meer bewust team wat met aandacht en
noodzakelijk om mensen in
beweging te krijgen. Het is dé basis focus werkt aan de gemeenschappelijke
doelen met een hogere opbrengst.
voor een goede samenwerking.
• Met aandacht komt balans en
Wil je meer weten? Bezoek onze website
vertrouwen. Door naar elkaar te
HOOM of neem contact op via
luisteren halen de teamleden het
info@hoomnh.nl of 06-49287673 (Mark
beste in elkaar naar boven.
Bakelaar).

“Het geheim van vooruit komen is het zetten van de eerste stap”
– Wij wijzen je graag de weg –
Huis voor Ontwikkeling van Organisatie en Mens - HOOM

PROGRAMMA

Sessie 2 | Wat heeft het team nodig?

In de tweede workshop blikken we terug
op de uitkomsten van de eerste sessie.
Daarna spreekt het team zich uit over wat
In de eerste workshop staan we stil bij het het nodig heeft als het gaat om:
• Leiderschap; aan welk leiderschap
werksysteem van het team. Dit geeft
heeft het team behoefte. In welke
inzicht in:
mate nemen de leden van het team
• Met welke klantprocessen het team
eigen verantwoordelijkheid.
waarde creëert voor de klant
• Gedrag; hoe wil het team met elkaar
• Welke kennis, kunde en systemen
en klanten omgaan. Wat vindt het
gebruikt wordt.
team daarbij belangrijk.
• Wat het gedrag is binnen het team
en naar de klant (intern of extern).
Als laatste bepaalt het team wat nodig is
• Welke feedback het team krijgt.
op het gebied van kennis, kunde en
systemen.
Daarna kijken we naar wat het team
• Kennis; welke kennis is nodig om het
belangrijk vindt. Wat wil het team
vak beter uit te kunnen oefenen.
bijdragen en hoe ziet het team dat voor
• Kunde; welk opleiding is nodig om
zich.
competenties te ontwikkelen.
• Wat is inspirerend aan werken
• Systemen; wat is er nodig aan
binnen dit team?
ondersteunende systemen om de
• Wat maakt het team relevant?
proceskwaliteit te verhogen.
• Wat zijn onze kerninzichten; waar
We sluiten af met het maken van
staat het team voor.
afspraken over het vervolg.
Sessie 1 | Waar staan we als team en waar
willen we heen?

PRAKTISCH
Start: 2de kwartaal 2019
Programma: 2 sessies verdeeld over 4 - 5 weken. Na afloop van de 2de sessie vindt er
ter afronding een evaluatie plaats.
Locatie: Omgeving Warmenhuizen
Trainer: Mark Bakelaar (eigenaar HOOM - Huis voor Ontwikkeling van Organisatie en
Mens uit Warmenhuizen)
Groepsgrootte: 4-12 deelnemers
Investering: € 1.500 excl. BTW
Inschrijven: via het inschrijfformulier op onze site
Meer weten: Bel 06 49 28 76 73 (Mark Bakelaar) of kijk op hoomnh.nl/effectieveteams.

