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Teambuilding: beleef de Inspiratiedag!




Functioneert de directie of het MT nét niet optimaal?
Heb je soms zo’n vreemd onderbuikgevoel dat zegt dat niet altijd de waarheid wordt gezegd?
Voelt het alsof er een eilandjescultuur dreigt te ontstaan?

Wil je als directie of managementteam samen een beter resultaat uit het team en de organisatie of
bedrijf halen?
In slechts één dag op een effectieve, no-nonsense manier heldere inzichten en handvatten krijgen
waarmee je als groep verder kunt? Nodig Guido dan uit voor een inspiratiedag.
Tijdens deze inspiratiedag ontstaat of vergroot het begrip en inzicht in elkaar:










Wie zijn mijn teamleden nu eigenlijk écht?
Wat drijft de mens in mijn collega?
In hoeverre kennen wij elkaar eigenlijk?
Wat is er nodig om meer vertrouwen in het team te krijgen?
Hoe kunnen we effectiever en doelgerichter samenwerken?
Wat is effectief en in-effectief gedrag en waar komt dat door?
Is motivatie te meten en te sturen?
Hoe motiveren wij als groep elkaar en de hele organisatie?
Hoe beïnvloed je de gunfactor positief?

Wat is het verschil tussen een groep en een team?

een groep

een team
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Pas direct toe!
Tijdens de inspiratiedag is het Guido’s primaire doel om iedereen zover te krijgen zijn of haar
“masker” te laten zakken en de “echte ik” te laten zijn. Dat gaat niet zomaar, maar is nog altijd
gelukt.
Het eerste deel van de dag is erg intrinsiek; het gaat over de groep, maar vooral over de groepsleden;
de individuen; de mens achter de functie. Er worden dingen gezegd en besproken die nooit eerder op
tafel zijn gekomen, maar die een vereiste zijn om goed samenwerken.
Deze “zachte” verbinding wordt over het algemeen als zeer heftig, bijzonder en absoluut waardevol
ervaren.
Het tweede deel van de inspiratiedag geeft, op basis van wat eerder die dag uit de groep is gekomen,
heldere, direct toepasbare inzichten en handvatten.
Het is een wonderlijke mix van emotie, inzichten, theorie en praktijk.
De inspiratiedag heeft een flexibel programma, om zoveel mogelijk ad-hoc op de eigen thema’s van
het team en de organisatie te kunnen inspringen.




Voor wie? Directies en managementteams
Hoe lang? Eén volle dag
Waar?
Je kiest zelf een locatie die qua ambiance en ligging bij jouw team past.

Programma:
Het programma is interactief en wordt tijdens de sessie nog toegespitst op die specifieke thema’s die
in de groep blijken te leven.
De volgende thema’s zijn meestal in het programma opgenomen;














Kort voorstelrondje
Wie ben jij? (de kennismakingskaarten)
Formuleren en bespreken van de persoonlijke en professionele ontwikkelbehoefte
De teamworkpiramide van Patrick Lencioni
LSD gebruiken (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
Wat is gedrag? (Doen, Denken, Willen)
Gedragsvoorkeuren volgens Carl Jung
Effectief en in-effectief gedrag
De Do’s & Don’ts per menstype
Manager versus Leider
Eigenaarschap versus Verantwoordelijkheid
Het eerste reflectieverslag
Afsluiting

Interactie, diepgang en het inspringen op spontane gebeurtenissen heeft een groter rendement dan
het afdraaien van een vooraf geprogrammeerd verhaal. Daarom is het altijd mogelijk dat de volgorde
verandert of dat de hierboven genoemde thema’s niet allemaal aan bod komen.
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Achtergrond:
Te vaak zijn er verschillen in perceptie op wat (samen-)werken precies inhoudt. Er zijn teamleden die
er vol voor gaan, maar er zijn ook teamleden die het begrip “eigenaarschap” niet echt bij zich dragen.
De directie wil dat alle medewerkers zich proactief, coöperatief, creatief, verantwoordelijk en
resultaatgericht gaan inzetten om in een prettige werksfeer, met z’n allen de targets te halen of te
overtreffen. En de kansen die er zijn te benutten of nieuwe kansen te creëren.
Dan is de inspiratiedag een goede opstap om achter het masker vandaan te komen en elkaar te gaan
begrijpen en respecteren. Op deze dag gaan we ervaren hoe verbindend samenwerken voelt en geef
ik een direct toepasbaar voorbeeld van een handvat; een effectiviteitsmodel.
Uitgangspunt is dat de dag informatief, verbindend en inspirerend moet zijn. De deelnemers zullen
worden uitgenodigd om iets meer van zichzelf met de collega’s te delen en elkaar beter te leren
kennen.
Dit als eerste stap om meer open, spontaan en constructief met elkaar te praten en samenwerken.
Het zal ook een basis zijn voor het leren geven en ontvangen van constructieve feedback.
Omdat we veel willen doen in relatief weinig tijd, is het goed om van te voren of bij de kick-of
duidelijk aan te geven dat de dag belangrijk en serieus is, om daarmee de deur open te zetten tot
snelle diepgang.
De dag zal een mengelmoes zijn van doen, denken, voelen, ervaren en leren.
We gaan het verschil beleven tussen oppervlakkige antwoorden en diepe antwoorden, we leren iets
over de verschillende menstypen en ontdekken wat de toepasbare kracht is van een interactiemodel.
Omdat er zowel tijdens de dag, als in de paar dagen direct daarna, door alle deelnemers leerdoelen
worden opgeschreven, is er direct een loepzuiver beeld van de situaties, gevoelens, behoeften en
dus ook oplossingen beschikbaar. Dit kan later, indien gewenst, worden besproken om vervolgens
efficiënte en zuivere begeleiding aan het team te kunnen geven.
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Model van Lencioni; de vijf frustraties van teamwork
De inspiratiedag is het begin van constructieve teambuilding. Maskers afzetten en vertrouwen
winnen is altijd de basis. Het geeft ook een zuivere inventarisatie van de knelpunten, behoeftes en
beste aanpak voor het team.
Tijdens het beleven van een inspiratiedag gebeurt er veel; vastgeroeste patronen worden zichtbaar
en bespreekbaar gemaakt en onderlinge irritatie wordt omgezet in herkenning en begrip. Door het
afzetten van de maskers en het meer laten zien van de “pure” mens achter de collega, ontstaat veel
meer vertrouwen in elkaar en de organisatie.
Het inmiddels toonaangevende model van Lencioni laat zien, waarom dit vertrouwen het begin is van
teambuilding.

De grote vraag is ; functioneren jouw medewerkers als groep of als team?
En hoe maak je als leidinggevende van een groep een team?
Eén van de specialismen van Guido Vermeeren is om van een groep (losse individuen) een team (een
zichzelf versterkende eenheid) te maken.
Om inzichtelijk te maken in welke fase een groep zich bevindt, welke hobbels er genomen moeten
worden en welke rol de leider op dat moment moet vervullen werk ik vaak en succesvol met het
model van Patrick Lencioni.
Dit model wordt door Lencioni in zijn boek “de 5 frustraties van teamwork” uiteen gezet.
Meer informatie over het model vindt je o.a. op:
https://www.guidovermeeren.nl/teamwork-piramide-van-lencioni/
Je kunt hier ook gratis het kennisdocument over de piramide van Lencioni downloaden.
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Managementmodellen
En je kunt altijd verder gaan!
Zou je later willen doorpakken, dan is er een tweetraps vervolg mogelijk.
Daarin leert het team onderstaande modellen kennen en toepassen:



































Kennismaken, zelfbeeld, persoonlijk leerdoel vaststellen
Zelfreflectie en groepsreflectie
Joharivenster
Perceptie, Model Of the World, referentiekader
NLP: neuro linguïstisch programmeren
Carl Jung: gedragsmodellen en effectief gedrag inzetten (PersonalColor)
Stephen Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
Time management: Eisenhower kwadrant
Time Management in de praktijk
Rapport maken, verbinden, levelen
De kracht van lichaamstaal
IRP driehoek: inhoud, relatie, proces
Drama driehoek
Cirkel van invloed en betrokkenheid
Communicatievormen, -technieken en -structuren
Feedback geven en ontvangen
De IK-boodschap
Roos van Leary
SMART afspraken maken
Salesvaardigheden: de klanttypen van Jung
PersonalColor en Stress
Manager of Leider, wat is het verschil en wat ben jij?
Mc Gregor: de X en Y manager
Taakvolwassenheid
Leiderschapsstijlen
Situationeel Leiderschap
Maslow’s motivatie piramide
Herzberg’s hygiënefactoren
Coachingsvaardigheden
Omgaan met stress
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Kernkwadranten van Ofman
Model van Lencioni: de 5 frustraties van teamwork
En natuurlijk alle handvatten voor jouw eigen praktijkvoorbeelden!

Met minimale investeringen het maximale bereiken; dat kan!
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Duur van de inspiratie-dag:
Het programma omvat een volle dag, met een ochtend- en een middagprogramma.
De (pauze-)tijden worden zoveel mogelijk aangehouden zoals met de locatie is afgesproken.

Locatie:
De locatie word door de opdrachtgeven gekozen en geboekt.
De opdrachtgever zal aan de gekozen locatie vragen om een “veilige ruimte” met een intieme
ambiance.
De tafelopstelling dient in een U-vorm te staan, zodat de trainer tussen de tafels kan bewegen.
Er dient een flip-over, flatscreen of beamer/scherm en geluids-aansluiting te zijn.

De investering:
De trainingskosten bedragen € 2.750,- per groep, voor een hele dag.
Plus € 12,50 per deelnemer voor de hand-outs.
Hierbij is inbegrepen:
 De telefonische intake en evaluatiegesprekken
 De benodigde hand-outs en schrijfwaren
 Het voor- en nawerk en maatwerk programma
 Reiskosten van de trainer
De kosten van de locatie en catering etc zijn niet inbegrepen.
BTW
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden:
Guido Vermeeren factureert bij opdracht. Het gehele factuurbedrag dient binnen 30 dagen na
factuurdatum, maar in elk geval voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn voldaan.
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Meer weten?
Maak je keuze en bereik jouw eigen doelen!








Je weet wat je wilt (bereiken), maar je weet niet hoe je daar komt.
Je wilt iets leren of iets afleren, maar iets heeft je tot nu toe tegengehouden.
Je hebt een voelbare angst voor iets, maar krijgt geen grip op de oorzaak.
Je houdt alle ballen in de lucht, trekt de kar, staat er voor je gevoel alleen voor.
Je wilt de anderen motiveren, pro-actief, eerlijk, respectvol en resultaatgericht krijgen.
Je wilt weer energie en voldoening in je werk krijgen.
Je wilt succesvol leiden, managen en ondernemen!

Maak mij dan partner in jouw uitdaging!

Guido Vermeeren geeft businesscoaching en managementtrainingen aan ondernemers, managers en
leidinggevenden. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. En zowel op trainingslocaties
als in-company, afhankelijk van de situatie en de wensen.
Laat je succesvol coachen of trainen, of schrijf je in voor de “Masterclass Professionele Effectiviteit”
of de “Masterclass Succesvol Ondernemen” om de doelen van jezelf, je onderneming of je team
succesvol waar te maken.
De beste investering is de investering in jezelf!
Neem nu meteen de eerste stap en maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvende kennismaking
of intake.
Met vriendelijke groet,

