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HIGH PERFORMANCE TEAMBUILDING
Lean is stap voor stap naar een reusachtig resultaat. Door de mens centraal te
zetten creëer je flow en plezier in continu verbeteren!

WAT IS HET EN VOOR WIE?
Het behalen van teamdoelstellingen vraagt om een goed geoliede machine in
samenwerking. Vaak ontstaat in verloop van tijd vervuiling in communicatie door
onuitgesproken onbegrip en irritatie. In WINCHESTERS high performance
teambuilding workshops maken we het onzichtbare zichtbaar en het
onuitgesproken bespreekbaar. Teamspirit, vertrouwen en positiviteit in
samenwerking is het resultaat.
HET PROGRAMMA HIGH PERFORMANCE TEAMBUILDING (1 OF MEER DAGEN)
In steeds afwisselende werk/spelvormen behandelen we onderstaande
onderwerpen individueel, in duo’s/groepjes en plenair. Bij elke onderwerp staan
we stil bij hoe dat nu is in het team en wat de gewenste situatie is. Het programma
HPT is altijd maatwerk. Hieronder een voorbeeld van een dag.
• Warming up en kennismaking, wat weten mensen niet over jou?
• Wat zijn jouw diepste drijfveren, jouw kwaliteiten en valkuilen. Wat brengt
jou in beweging? Door welke bril kijk jij naar je collega’s en de organisatie?
• Bovenstroom en onderstroom
• Conflictoplossing
• Hiërarchie van jouw belangrijkste waarden
• Werkenergie: starter, uitvoerder, afronder. Welke stijl past bij jou?
• De kracht van kwetsbaarheid
• Feedback en complimenten
• Samenwerkingsafspraken: wat gaan wij nu meer, minder en anders doen?
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WAT KAN JE NA EEN HIGH PERFORMANCE TEAMBUILDING WORKSHOP?
Je hebt meer inzicht in interactie en begrip voor elkaar. Je kunt conflicten en
irritaties gemakkelijker bespreekbaar maken en oplossen met elkaar. De sterktes
en passies van elke individu worden benut waardoor flow ontstaat in het team.
BEGELEIDING OP DE WERKVLOER:
Natuurlijk begeleiden wij je graag verder bij implementatie op de werkvloer.
Hiervoor geldt ons standaard consultingtarief.
MAATWERK
Wij bieden maatwerk voor elk team, elke organisatie en elk vraagstuk. Vraag
hiervoor een gratis kennismakingsgesprek aan.
SAMENVATTING
Training:
Investering:
Deelnemers:
Locatie:

Lean high performance teambuilding
1 of meerdere dagen, consultingtarief
Team
Amsterdam of in-company
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