Investering

Teamontwikkeling

TeamFoto
De dagworkshop kost 1295, - euro. Het persoonlijke inclusief team PersonalColor rapport
kost 375,- euro per deelnemer.

TeamFoto
Teamproeverij

Teamproeverij
De teamproeverij kost 695,- euro.

Teamproeverij
Tijdens de proeverij wordt vanuit ieders zelfbeeld gekeken naar de verschillende
gedragsvoorkeuren binnen het team. Een
goed begin om eigen gedrag te leren
benoemen, dat van anderen te herkennen
en te begrijpen.

De kookworkshop is optioneel en kost bij 10
personen € 95 all in per persoon.

Programma Teamproeverij

Contact

Dag 13.30 – 17.00
• Interactieve uitleg theorie voorkeursgedrag
en PersonalColor model
• Van individueel zelfbeeld naar teambeeld
Avond 18.00 – 20.30 (optioneel)
Tijdens de kookworkshop ‘Koken met kleuren’
gaat het team aan de slag gaan met de
inzichten en ervaringen van het
middagprogramma. Een ideale setting om de
onderlinge verschillen te herkennen en te
oefenen met ander gedrag. Teams ervaren in
deze informele setting bewust hun
teamdynamiek en kunnen van daaruit
benoemen wat ze graag meer willen doen
en anders willen doen.
Wat levert de Teamproeverij op?
• Inzicht in teamkwaliteiten en uitdagingen
• Gemeenschappelijke taal voor
verschillend gedrag
• Elkaar op een andere manier leren
kennen; de basis voor vertrouwen!

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Helen Janssen, www.flow2grow.nl,
06 – 53 98 76 64
In samenwerking met:
Jet Centeno, www.centenocoaching.nl

Voor teams die:
• aan de vooravond van een pittige uitdaging staan
• willen weten wat hun kwaliteiten en uitdagingen zijn en hoe ze deze in hun voordeel
kunnen laten werken
• behoefte hebben aan een nieuwe kijk op
het team

Teamontwikkeling
Vertrouwen door begrijpen is de eerste
stap naar effectief samenwerken

Workshop TeamFoto

Aanpak TeamFoto

Programma TeamFoto

Werken aan teamontwikkeling begint bij het begrijpen van de heersende teamdynamiek. Hiervoor is zelfinzicht en bewustzijn ten aanzien van
de verhouding tot de andere collega’s nodig.

Voorafgaand aan de workshop vult ieder
teamlid online een persoonlijke PersonalColor
vragenlijst in. Daarnaast nodigt hij of zij
contacten, zakelijk en of privé uit om een
vragenlijst voor hem of haar in te vullen.

Dag 09.00 – 17.00
• Interactieve uitleg theorie voorkeursgedrag
en PersonalColor model
• Uitreiking Persoonlijk profiel en
teamrapportage
• Vertaling van teamrapportage naar
samenwerkingsafspraken.

360 graden feedback, dat wil zeggen naast het
zelfbeeld ook de reflectie van de
omgeving, geeft een betrouwbaar beeld van
het persoonlijke voorkeursgedrag. De
PersonalColor tool, onderscheidend binnen de
kleurentests vanwege het 360 graden
uitgangspunt, maakt door middel van kleuren in
een oogopslag inzichtelijk wat vaak
onbewust van elkaar bekend is.

De vragenlijsten kunnen online in meerdere
talen en indien gewenst anoniem worden
ingevuld. Ieder teamlid ontvangt een
individuele rapportage en de teamfoto in de
vorm van een teamrapportage. Door de
teamrapportage te koppelen aan de
doelstellingen van het team ten aanzien van
ontwikkeling en concrete resultaten kunnen
zowel op individueel niveau als op
groepsniveau samenwerkingsafspraken
worden gemaakt. De eerste stap in
teamontwikkeling is gezet!

Avond 18.00 – 20.00
Kookworkshop ‘Koken met kleuren’. Tijdens
deze actieve en gezellige afsluiting van de
dag kan het team al aan de slag gaan met de
inzichten en ervaringen van het
dagprogramma. Het is verbazingwekkend hoe
snel teams kunnen leren om de verschillen bij
elkaar te benoemen, er vrijuit over kunnen
praten en hier sterker van worden.

Wat levert de TeamFoto op?
• Persoonlijk rapport bij uitstek geschikt
voor inzet in ontwikkelingstraject van de
individuele teamleden
• Teamrapport met inzicht in
teamkwaliteiten en uitdagingen
• Input voor samenwerkingsafspraken
• Gemeenschappelijke taal voor het
geven en ontvangen van feedback

