Insights Team Effectiveness
Effectieve teams zijn de bouwstenen

Hoe werkt het ?

voor een succesvolle organisatie.

Elk teamlid krijgt eerst een Discovery profiel.
Hiermee krijgen teamleden meer waardering voor
een ieders unieke waarde voor het team. Daarnaast
vullen ze een vragenlijst in die hun perceptie van
de teamcapaciteiten in beeld brengt.

Het is dan ook cruciaal dat teams
hecht, evenwichtig en gefocust zijn.
Insights Team Effectiveness helpt
teams om hun plek te vinden en
optimale prestaties te leveren, zelfs
in zware tijden.
Elk team krijgt te maken met 'bepalende
momenten', bijvoorbeeld bij nieuw
management, samengevoegde teams of
ongekende maar veelbelovende uitdagingen.
Wij kunnen succesvolle teams doen stralen
door hun ware potentieel te maximaliseren. Pas
dan zijn ze er klaar voor om als team kansen te
grijpen op het moment dat die zich voordoen.
In teams waar problemen zijn, helpen we de
dynamiek te verbeteren zodat ze de uitdagingen
op hun pad effectiever kunnen aanpakken.
Insights Team Effectiveness reikt handvatten
aan waarmee teams hun meest relevante en
urgente uitdagingen kunnen benoemen en
analyseren. We helpen om problemen in beeld
te brengen en aan te pakken, onderlinge relaties
te verbeteren en te inspireren tot succes. En dit
zorgt voor een hogere productiviteit.
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Klimaat

Resultaat is het zogenoemde Team
Effectiveness profiel, een mooi instrument om
te onderzoeken hoe het team op dat moment
functioneert. Aan de hand van gefaciliteerde
teamdiscussies, oefeningen en andere plenaire
werkvormen, leren teamleden welke invloed
hun individuele én gezamenlijke voorkeuren
hebben op de teamdynamiek en -prestaties.

Een team waarin een gezond klimaat heerst, kan
zelfs onder druk de eenheid bewaren, stimuleert
openheid en laat geen enkel teamlid uit de boot
vallen.

Flow
Een team met een goede flow biedt ruimte voor
nieuwe ideeën en open dialogen, is wendbaar,
vernieuwend en kan op elk moment en waar nodig
snel schakelen.

Wat levert het op? Heldere en praktische
actieplannen waarmee het team in versneld
tempo vooruitgang kan boeken en zijn
doelstellingen kan realiseren.
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Als er iets niet goed zit in een van deze vier
gebieden, zal het team waarschijnlijk op allerlei
manieren niet of minder productief zijn. Een
evenwichtig team is een succesvol team. Dit model
helpt om problemen in alle vier gebieden aan te
pakken.

in g

Een team met krachtige processen floreert dankzij
een goede mix van vaardigheden, afgestemde
prioriteiten en een effectief meetsysteem voor
zowel individuele prestaties als die van het team
als geheel.
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Een team met een scherpe focus heeft een
gedragen visie, neemt verantwoordelijkheid en
legt zich volledig toe op het leveren van resultaten.

Contact
Geef je teamprestaties een flinke boost
met Insights Team Effectiveness. Voor
meer informatie hierover kun je terecht
op www.colorscoaching.nl.
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