
Teamtraining

Knowing Me, Knowing You
Je wilt je team een nieuwe impuls geven. Een 
enthousiaste, elkaar inspirerende groep mensen, die 
beter samenwerken en presteren. Met de training 
‘Knowing Me, Knowing You’ (KMKY) leren 
teamgenoten elkaars drijfveren kennen. Belangrijk, 
want als je elkaar beter begrijpt, wordt samen werken 
makkelijker.

Teamgenoten kennen meestal prima elkaars kwaliteiten 
en gedrag. Maar als je wilt begrijpen waarom mensen 
zich zo gedragen, heb je inzicht nodig in de diepere 
drijfveren. Wat motiveert iemand, waar krijgt hij energie 
van? De één zorgt voor orde en structuur, de ander 
krijgt liever alle vrijheid. Als je deze verschillen leert 
herkennen, heb je de eerste stap naar plezierig en 
e!ectief samenwerken al gezet.

Dicht het energielek
Als je werkt vanuit je drijfveren, geeft dat energie.  
Een stroperige samenwerking of een mopperige sfeer 
ontstaat vaak als de motivaties van mensen botsen. 
Bijvoorbeeld als de ene collega eindeloos wil over-
leggen terwijl de ander juist knopen wil doorhakken. 
Met de training KMKY gaat je team dit soort  
‘energie lekken’ opsporen en dichten. Samenwerking 
verloopt al een stuk soepeler als je weet hoe de ander 
in elkaar zit. En het mooie is: binnen het team  
kunnen verschillende drijfveren elkaar ook versterken.  
Er bestaat geen goed of slecht: in een team dat  
lekker loopt, vind je alle soorten mensen terug.

Waarom Knowing Me, Knowing You?
De teamtraining KMKY is ideaal voor teams die hun 
samenwerking en e!ectiviteit op alle fronten willen 
verbeteren:
 Elkaar beter aanvoelen  
 Op elkaar kunnen bouwen
 Taken beter verdelen  
 Doelen halen  
 Beter communiceren

 Over muren heenkijken

De teamtraining KMKY
KMKY is een 1-daagse training 
voor het hele team en de leiding-
gevende. Tijdens deze training leren 
de deel nemers zichzelf en elkaar 
kennen aan de hand van de Spiral 
Dynamics methode

Alle teamleden maken van tevoren 
de Spiral Dynamics kleurentest. Dit 
kan op de eigen PC via internet en 
kost maar 20 minuten.

Aan de hand van aansprekende 
voorbeelden verhelderen de 
trainers de verschillen tussen de 
drijfveren, die in Spiral Dynamics 
met kleuren worden verbeeld.

In kleine groepjes bespreken we de 
individuele profielen. Teamleden 
geven elkaar feedback en leren 
elkaars innerlijke drijfveren kennen. 
Na de ochtend praat het hele team 
‘in kleuren’, een waardevolle manier 
om verschillen te herkennen en 
bespreekbaar te maken.

In het middagdeel bespreken we 
met het hele team het teamprofiel. 
De teamleden ontdekken waar de 
kracht van het team ligt, maar ook 
welke drempels een goed 
functioneren in de weg staan en 
hoe ze die kunnen wegnemen.

Zowel voor het team als de 
individuele leden komen 
ontwikkelpunten naar boven.

De training KMKY legt een 
waardevolle basis voor verdere 
persoonlijke coaching, training en 
werving en selectie.



Wat vind je belangrijk?
Aan de hand van een eenvoudige 
vragenlijst ontstaat een individueel 
profiel van alle teamleden en een 
groepsprofiel van het hele team. 
Spiral Dynamics omschrijft 
menselijke drijfveren met zeven 
kleuren.

Je ‘bent’ natuurlijk niet één kleur; 
alle drijfveren zijn in meer of 
mindere mate aanwezig. De sterkte 
van deze drijfveren bepaalt 
onbewust de manier waarop je de 
zaken aanpakt. De training KMKY 
maakt helder en bespreekbaar hoe 
deze individuele werkwijzen 
verschillen van anderen, de groep 
of organisatie. 

Knowing us
De kracht van KMKY schuilt in het 
samen spel tussen de twee trainers, 
die elkaar op een verrassende 
manier aanvullen.

Gerard Versluis
Gerard Versluis is actief als trainer 
en coach op het gebied van 
verander 

Rood 
Daadkracht, 

respect

Blauw
Structuur, 

procedures, 
plannen

Geel
Vrijheid,  

creativiteit, 
nadenken 

Oranje 
Doelen bereiken, 
kansen benutten, 

presteren

Paars
Veiligheid, 
loyaliteit, 

groepsgevoel 

Groen  
Saamhorigheid,  
communicatie

Turquoise
Spiritueel,  

iets goed doen  
voor de wereld 

Eliane van Beukering
Trainer/coach Eliane van Beukering 
ziet het positieve in mensen en laat 
mensen in hun waarde, waardoor ze
 zich vrij voelen om open te zijn. 
Neemt geen blad voor de mond en 
spreekt mensen aan op hun gedrag, 
op alle niveaus in de organisatie. De 
helderheid die dit geeft, wordt veel 
gewaardeerd. 
Eliane is register RSBA en opgeleid 
als MfN mediator

Meer weten over de 
teamtraining KMKY? 
Bel dan voor een kennismaking  
met Eliane van Beukering of  
Gerard Versluis: 0654 664 364.

management, Lean  
(Six Sigma), NLP en Profile 
Dynamics. Zorgt voor grip en 
begrip: de balans tussen feiten en 
cijfers en de menselijke maat, 
zingeving en professionaliteit. 
Krachtige, doelgerichte leider,  
maar ook verbinder tussen 
rationaliteit en creativiteit. Met zijn 
bedrijf Leanpartners helpt Gerard 
mensen en organisaties excelleren. 

g.a.versluis@gmail.com
Text Box
Data gedreven en mensgericht verbeteren zorgt voor betekenisvolle veranderingen




