TEAMONTWIKKELING
Meer doen met minder geld. Of dezelfde werkzaamheden uitvoeren met minder mensen. Dat klinkt haast
te mooi om waar te zijn. Toch is er bij veel bedrijven nog ruimte om dit te verbeteren. Duurzaam en
betekenisvol verbeteren en zelfs zo dat de arbeidsvreugde toeneemt. Mensen die beter weten samen te
werken, werken effectiever en met meer plezier. Effectief samenwerken is een kunst. Het is mensen van
nature gegeven om samen te kunnen werken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het automatisch goed.
Effectief samenwerken vereist afstemming en begrip. Begrip van communicatiemodellen, wereldbeelden
en de daarbij behorende drijfveren.

Een reorganisatie, nieuwe mensen in een team, een nieuwe
teamleider of gewoon omdat het belang van effectief
samenwerken wordt onderkend. Er zijn vele redenen om eens
serieus te kijken naar mogelijkheden om (nog) effectiever
samen te werken en te profiteren van de enorme voordelen
die dat met zich mee kan brengen.

Beter en effectiever samenwerken start met bewustwording. Eerst herkennen en erkennen dat er verschillend
naar de wereld te kijken is. En daarvandaan de kracht en
valkuilen van het eigen functioneren en van het eigen team
onder ogen zien legt het juiste fundament voor (nog)
effectiever samenwerken.

Als je de wereld ziet als een plaats waar mensen,
die in essentie allemaal gelijk zijn, samenwerken
heb je een heel ander wereldbeeld dan de rode
leider met een "my way or the highway" instelling.
Spiral Dynamics
Op basis van een web-based Spiral Dynamics vragenlijst, die
vooraf kan worden ingevuld, wordt van iedere deelnemer een
persoonlijk profiel opgesteld. Aan de hand van korte
videoclipjes wordt op humoristische wijze de 7 archetypen
neergezet zodat in grote lijnen de types duidelijk zijn. Door
vervolgens de individuele profielen hiernaast te zetten wordt
goed inzicht verkregen in de diverse wereldbeelden, en de
bijbehorende drijfveren. Naast het nieuwe inzicht blijkt dit een
feest van herkenning en bewustwording voor de deelnemers.

Eerst zaaien en dan oogsten luidt een oud Hollands
spreekwoord. En zaaien doe je het best in vruchtbare
aarde. Als de woorden die we gebruiken in vruchtbare
aarde vallen en dus echt gehoord worden, kunnen we daar
de vruchten van plukken.

Samenwerken in een groep of team kan
inspirerend, verrijkend en stimulerend zijn.
Maar tevens frustrerend, ergernis opwekkend, energie verslindend, confronterend
en vermoeiend.

Groepsprofiel
De kracht achter teamontwikkeling bestaat uit het
groepsprofiel. Op niet mis te verstane wijze wordt een
groepsprofiel getoond waarin naast de kracht van het team
ook de valkuilen en ontwikkelpunten duidelijk naar voren
komen.

Leanpartners is gespecialiseerd in betekenisvol verbeteren
op basis van 2 pijlers: data en mensgerichtheid. Effectiever
samenwerken is daarbij een van de producten. In een sessie
van slechts 1 dag kan de basis reeds gelegd worden.
Deze sessies kunnen tevens als onderdeel dienen binnen
een breder leiderschapsprogramma of bij een Continu
verbeterprogramma
“door de profielen en ook door
de interactieve oefeningen heb
ik t gevoel mijn collega’s nu pas
echt te kennen en te snappen”

“super leerzaam en humorvol met
veel actie gebracht. Ik vind het een
aanrader voor teams die echt werk
willen maken van samenwerken”
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