(Team) Training - Insight Discovery
Voor

deze

workshop

vullen

de

deelnemers

voorafgaand een vragenlijst in over de eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van de ander.
Hans analyseert de uitkomsten van tevoren en
presenteert de resultaten tijdens de workshop zelf.
Dit (zelf)inzicht helpt individuen en teams om elkaars
gedrag te begrijpen en op elkaar af te stemmen. Dit
wordt ondersteunt door leuke oefeningen en een
confronterende presentatie.

Voordelen
•

Versterken van de communicatie binnen het
team

•

Duidelijkheid in de sterke en de minder sterke
punten van een team

Methoden:
- InSight Discovery
- Belbin

•

Inzicht krijgen in de organisatiecultuur

•

Inzicht in persoonlijk profiel

•

Persoonlijke ontwikkeldoelstellingen d.m.v.
coachingstraject

•

communicatieve vaardigheden
•

Versterking samenwerking met collega’s

•

Persoonlijk profiel als basis voor een

Tarieven:

Vanaf €295,- per persoon

Ontwikkelen van interpersoonlijke en

loopbaanprofiel
Duur: 0,5 tot 2 dagen

Mogelijkheden

Niet poetsen
maar lullen.
- Mr. Eigenheimer

•
•
•
•
•
•
•

Individueel (een-op-een)
Team Training
Online training
Locatie en alle nodige faciliteiten
Lunch en/of diner
Borrelmogelijkheden
Aansluitende bierproeverij op locatie

•

Aansluitend teamuitje buiten locatie

(Team) Training - Belbin

Belbin is een Britse wetenschapper die bekend
is door zijn onderzoek naar de effectiviteit van
(management)teams. De Belbin methode geeft
inzicht in diverse (team)rollen. In totaal zijn er
9 teamrollen met bijbehorende kwaliteiten en
valkuilen ontwikkeld. Het Belbin teamrolmodel helpt
individuen en teams om optimaal te presteren en
individuele talenten te (h)erkennen & ontwikkelen.

Voordelen
•
•

Persoonlijk inzicht
Kom erachter waar je goed in bent

•

Inzicht in elkaars gedrag

•

Inzicht in werkverdeling

•
•
•

Juiste team samenstelling
Teamontwikkeling en team building
Praten over samenwerking vanuit elkaars
krachten

Duur: 0,5 tot 2 dagen

Methoden:
- InSight Discovery
- Belbin
Tarieven:

Vanaf €245,- per persoon

Mogelijkheden
•
•

Individueel (een-op-een)
Team Training

•
•

Online training
Locatie en alle nodige faciliteiten

•
•

Lunch en/of diner
Borrelmogelijkheden

•
•

Aansluitende bierproeverij op locatie
Aansluitend teamuitje buiten locatie

Over Hans
Hans is onze zelfstandige trainer en coach. Hij wordt
er blij van als hij individuen en teams kan helpen
om beter samen te werken. Hans luistert zonder

Beweeg anderen
door te weten
wat jou beweegt.
- Mr. Eigenheimer

oordeel, stelt onbevangen vragen en verdiept zich
in mens en situatie. Hij is pragmatisch, soms een
beetje provocatief en gebruikt graag humor waar
dat kan.

