TEAMMANAGEMENT VANUIT persoonlijke authenticiteit
Met individueel talent naar motivatie van het team
Authenticiteit is het woord wat wordt gebruikt voor optimaal leiderschap. Individuele kwaliteiten maken het
team divers en compleet. u weet welke doelstellingen gehaald dienen te worden. En toch heeft u nog de idee
dat niet alle kwaliteiten optimaal benut worden. Motivatie en communicatie lijken wel aanwezig te zijn en
toch kan het team nog een algehele oppepper gebruiken. U herkent het wel dat er (te) veel tijd wordt
besteed aan overleg om de verwachtingen met eenieder af te stemmen en een mate van onbegrip bij
teamleden onderling.
De workshop teammanagement vanuit persoonlijke authenticiteit richt zich op de structuur van denken en
reageren van individuele teamleden die samen dienen te werken. U krijgt inzicht in de verschillen van
mensen ten aanzien van wijzen van beslissen, informatie verzamelen, plannen en de primaire voorkeuren van
die teamleden die belangrijk zijn bij samenwerken. Ook krijgt u inzicht in de wijze van communicatie en
functioneren die het team nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige talenten.
Doelgroep:
Teams die zowel individuele als gezamenlijke doelstellingen hebben.
Programma:
Communicatie en bewustwording van de structuur van persoonlijke patronen
Niveaus van communicatie en functioneren
Persoonlijke voorkeuren van werkstijlen
Welke manieren van informatie geven en verzamelen passen bij wie
Hoe neemt eenieder beslissingen
Plannen en de invloed op timemanagement
Welke stappen gaat ieder nemen om leerpunten te integreren
MBTI Myers-Briggs individuele rapportages en de impact daarvan op het team
Locatie:
regio Randstad of “in-company”
Prijs:
uitgaande van 6 personen: € 825,- per deelnemer.
Resultaat:
Ieder teamlid heeft inzicht in de persoonlijke voorkeursstijlen van denken en reageren en ontvangt daar een
schriftelijke rapportage van inclusief de individuele leerpunten. Het team heeft bovendien een overzicht van
kwaliteiten en kenmerken die het team in huis heeft. De kwaliteit van samenwerken en communicatie in het
team neemt toe.
Duur:
De workshop bestaat uit vier dagdelen. De twee opeenvolgende dagen starten om 09.30 uur en eindigen om
17.30 uur. De training wordt vooraf gegaan aan een elektronische vragenlijst.

Inschrijving en aanpak:
Voorafgaand aan de workshop ontvangt iedere deelnemer elektronisch een vragenlijst met 80 vragen die gaan
over persoonlijke voorkeuren, de MBTI vragenlijst. De trainers hebben bovendien met enkele teamleden een
intake gesprek teneinde ook vanuit het team te horen welke aandachtspunten er leven. U kunt informatie
opvragen via emijet@alirt.nl

