RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN
SAMENWERKEN AAN HET TEAMRESULTAAT
Wat zijn concrete teamdoelen?
Wat gaat het team doen om de doelen te halen?
Hoe kan het team daarbij gebruik maken van ieders kwaliteiten?

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN
Om als team beter te kunnen sturen op resultaat is het belangrijk dat concreter wordt wat het team moet bereiken en wat
ieders bijdrage daaraan is op basis van zijn kwaliteiten. Aan het eind van deze weidag vaart het team terug met afspraken
over ieders bijdrage aan de samenwerking, het teamresultaat en het werkplezier.

SAMEN NAAR SCHATEILAND

WEIDAG RESULTAATGERICHT

De afdeling is te gast op een boerderij waar het boerenbedrijf
tijdens hun bezoek gewoon doorgaat. De boerderij ligt op
een uniek eiland in de Kagerplassen, midden in de Randstad.
Waar mogelijk gaan we naar buiten. De wei in of het water op.

De verwachting van de organisatie
De leidinggevende of iemand uit de organisatie leidt de dag
in en start met de kaders van de afdeling voor het nieuwe
jaar. Wat zijn de targets? Wat moet de afdeling meer of
beter gaan doen en wat misschien iets minder?

Schateiland richt zich op de verborgen ‘schatten’ van
individuen en teams – wat gaat er al goed en hoe kunnen
we successen uit het verleden herhalen en uitbouwen? Op
Schateiland hebben mensen de rust en ruimte om zich aan
de waan van de dag te onttrekken en na te denken over de
toekomst van de afdeling.
De afdeling vaart terug naar de bewoonde wereld met een
gemeenschappelijk beeld van de doelstellingen van het
jaar, afspraken over ieders bijdrage daaraan en een nieuwe
impuls in de samenwerking.

De vertaling door het team
De doelstellingen worden geconcretiseerd door de toekomst in beeld te brengen. De afdeling neemt een film op,
waarin ze in de huid kruipen van de belangrijkste klanten,
opdrachtgevers en collega’s. Wat zeggen zij over een jaar
over de resultaten van de afdeling?

Successenplanning
Tijdens een weiwandeling interviewen teamleden elkaar
over successen uit het verleden. De sleutels voor succes
worden gepresenteerd in de hooischuur. Vervolgens plant
de afdeling in kleine groepjes de successen voor het nieuwe
jaar. Compleet met taakverdeling, deadline en acties.
Afspraken maken
Ieder teamlid bedenkt wat hij of zij dit jaar kan doen om de
samenwerking, de resultaten en het plezier van de afdeling
te verbeteren. De afspraken worden ook opgenomen op de
film. Een half jaar later bekijkt de afdeling waar ze staan.

PROGRAMMA OP MAAT
De schatten van teamleden
De drijfverentest ‘My Motivation’ brengt in beeld waar
de teamleden goed in zijn en waar ze energie van krijgen.
Samen wordt nagedacht over hoe de talenten van iedere
medewerker kunnen worden aangesproken om de
afdelingsdoelen te bereiken.

Bel ons voor een programma op maat: 06 338 34 091.
Of mail ons via info@schateiland.com.
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