Relevantie

Kennis

Harmonie

KLEURRIJK
SAMENWERKEN
Wat motiveert jouw team?
Hoe communiceert jouw team?

Competitie

Structuur

Daadkracht

Veiligheid

Hoe kunnen teamleden elkaar versterken?

KLEURRIJK SAMENWERKEN
Schateiland richt zich op het gebruiken van talenten. Welke talenten mensen ontwikkelen
wordt in grote mate bepaald door hun drijfveren: datgene wat ze belangrijk en leuk vinden.
Wat motiveert jouw team? Teamwork, zelf scoren, moeilijke vragen oplossen, vertrouwen,
gestructureerd werken, relevantie of daadkracht? En hoe passen de drijfveren bij de doelen
die het team wil bereiken? Op Schateiland kom je dat te weten.

DRIJFVEREN VOLGENS GRAVES

LEER KLEURRIJK SAMENWERKEN OP SCHATEILAND

DE TEAMPROGRAMMA’S

De theorie van psycholoog C.W. Graves en de test My
Motivation zijn de basis van een aantal teamtrainingen van
Schateiland. Volgens Graves laat ieder mens zich leiden
door zeven universele drijfveren. Welke drijfveren dominant zijn, verschilt per individu. Drijfveren bepalen hoe
mensen communiceren, hoe ze omgaan met veranderingen
en welke rol ze van nature spelen in een team.

Op Schateiland wordt een link gelegd tussen wat het team
in huis heeft en wat het team wil bereiken. Het team denkt
na over manieren om talenten aan te spreken die te weinig
tot hun recht komen. Tijdens dynamische oefeningen ervaart het team op welke manier drijfveren elkaar versterken
en wanneer ze teamprestaties in de weg zitten.

Schateiland werkt met de volgende teamprogramma’s:
Kleurrijk samenwerken
Programma over het optimaliseren van de samenwerking en de communicatie.
Verbeter de teammotivatie
Programma waarin tijd en aandacht wordt besteed aan
de drijfveren van mensen in het team.
Commitment voor verandering
Programma over veranderen door het gebruiken van
drijfveren die passen bij de nieuwe situatie.
Geef je klanten kleur
Programma over het verbeteren van de (interne) klantgerichtheid.

TEST ‘MY MOTIVATION’
Om te meten wat een team motiveert werkt Schateiland
met My Motivation; een door Unilever en de Vrije Universiteit ontwikkelde online test. De test brengt overzichtelijk
in kaart welke drijfveren dominant zijn. Iedere drijfveer
heeft een eigen kleur.
Persoonlijke profielen geven inzicht in welk gedrag energie
geeft en wat energie kost. Het teamprofiel geeft het team
letterlijk kleur en laat de teamcultuur zien.

Het spel ‘Boter, Kaas en Eieren’ maakt duidelijk hoe teams
onderhandelen en tot besluiten komen vanuit verschillende
drijfveren. Met de teamsoap ‘Toen was Boerenbont nog
heel gewoon’ leren teamleden door het spelen van rollen
hoe prototypisch gedrag overkomt en hoe het team samenwerkingsafspraken maakt. Een team kan ook een relevante
praktijkcase meenemen die op Schateiland moet worden
opgelost.
Het team vaart terug naar de bewoonde wereld met groter
inzicht in elkaar, concrete afspraken en nieuwe energie.
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