Workshop Team in kracht
Team-APK in 1 dag

Informatie voor
opdrachtgevers

Je auto laat je jaarlijks keuren. Als je een flinke berg gaat
beklimmen, check je van tevoren je uitrusting. Dat vinden we heel
normaal. Maar hoe zit het met je team? Check je regelmatig of
alles nog lekker loopt in de samenwerking en of jullie nog wel
goed zijn toegerust voor het takenpakket?
Juist in een organisatie waar iedereen werkt vanuit een drive om
bij te dragen aan het organisatiedoel, is het belangrijk af en toe
even pas op de plaats te maken. Samen de balans van de
samenwerking opmaken en waar nodig de koers aanpassen. Dan
kan het team weer met plezier aan het werk en maximaal
resultaat boeken.
Op naar een team in kracht!

Hoe ziet de team-APK eruit?
Doel van de team-APK:
Samen de stand van zaken van de samenwerking in
het team vaststellen én de stip aan de horizon.

Voor wie:
Teams (5-16 medewerkers), die willen werken aan
hun samenwerking (bij grotere teams is een
aangepast programma nodig)

Inhoud
Met gebruik van werkvormen die geïnspireerd zijn
op waarderend onderzoek, verbindende
communicatie én ervarend leren gaan we in op de
volgende thema’s:
 Onderlinge communicatie
 Vaardigheden en expertises in het team
 Taakverdeling
 Overlegstructuur
 Werkdruk en werkplezier

Resultaat
 Het team heeft een inspirerende dag gehad, de
onderlinge banden zijn versterkt en er is nieuwe
energie opgedaan voor het vervolg;
 Teamleden hebben meer inzicht in hun eigen
positie in het team en die van hun teamgenoten
én hoe optimaal gebruik te maken van elkaars
vaardigheden en expertises;
 Het team heeft inzicht in de stand van zaken van
de team-samenwerking en in wat ze willen
veranderen;
 Het team heeft concrete afspraken gemaakt
over de implementatie van de afgesproken
veranderingen en de eerste veranderstappen
zijn al in de workshop gezet.

Praktisch
De workshop kost € 1195 (excl. BTW); speciale prijs
voor goede doelen organisaties. Dit is inclusief
intakegesprek, faciliteren van de workshop (1 dag)
en het materiaal. Niet inbegrepen: de reiskosten.
Het team regelt zelf een inspirerende locatie en
zorgt voor koffie/thee en lunch.

Hoe gaat in het zijn werk?
Stap 1: Intakegesprek
Ik kom bij jullie langs voor een intakegesprek (60-90
min) met de leidinggevende en bij voorkeur ook 1 of
2 teamleden. In dat gesprek stel ik vragen over het
team, hoe jullie samenwerken en wat het doel van
jullie APK is. Die informatie gebruik ik om het
programma zo goed mogelijk te laten aansluiten op
de behoeften van het team.

Stap 2: Opdrachtomschrijving
Op basis van de intake stuur ik een offerte met daarin
de opdrachtomschrijving, de investering en de
afspraken die we in de intake maakten.

Stap 3: Concept programma
Na akkoord op de offerte, maak ik een programma
voor de workshop. Telefonisch checken we of het
programma goed genoeg aansluit bij de behoeften.

Stap 4: Logistieke voorbereiding
Jullie zorgen voor een datum waarop iedereen kan,
een zaal en de uitnodiging naar het team. In de zaal:
stoelen in een kring en een whiteboard of flip-over.

Stap 5: Team-APK workshop
Met behulp van actieve werkvormen begeleid ik het
team om de samenwerking in het team te
onderzoeken. We besluiten welke stappen het team
gaat zetten om de issues die op tafel komen aan te
pakken. En waar mogelijk zetten we al de eerste
stappen.

Stap 6: Evaluatiegesprek
Telefonisch blikken we terug op de workshop en
bespreken of het team verdere ondersteuning nodig
heeft.

Stap 7: Factuur
Na het evaluatiegesprek stuur ik de factuur; niet
inbegrepen is een eventueel vervolgtraject.

06-44384304
doortje@doorthart.nl

Wil je meer informatie? Of eerst met mij
kennismaken? Ik kom graag langs voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.doorthart.nl
KvK73675504

Ik kijk ernaar uit met jullie samen te
werken!
Doortje ‘t Hart
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