
Focus op die onderwerpen en uitdagingen die het 
meest cruciaal zijn voor het succes van uw team

Verbeter de onderlinge klik, relaties en 
productiviteit. Stel teams in staat om de 
collectieve doelstellingen te realiseren. 
Pak problemen aan, stimuleer succes 
en ontsluit het potentieel juist op het 
moment dat uw team daar het meest 
behoefte aan heeft. 

Insights Teameffectiviteit is ideaal 
als u: 

de kwaliteiten en uitdagingen van uw team in kaart 
wilt brengen 

binnen het team de ruimte wilt creëren voor open  
en eerlijke dialoog 

een obstakel dat uw team in de weg staat wilt 
overwinnen

actieplannen voor continue verbetering wilt 
formuleren 
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Teameffectiviteit

"Insights geeft ons een veilige 
taal om te groeien.

Insights biedt ons de 
allerbeste methode om 
mensen inzicht te geven 
in wie ze zijn. Het systeem 
maakt het bovendien 
mogelijk om die sterkere 
bewustwording en dat 
vergrote zelfinzicht te 
vertalen naar een praktisch 
ontwikkelplan.“

Fay Goldsmith, L&D Manager,  
Philips Electronics UK Ltd.
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Start uw ontdekkingsreis met 
 Insights, hier en nu! 
U zult versteld staan.

De oplossingen van Insights zijn:

1. Eenvoudig: gemakkelijk om te begrijpen 
zodat iedereen het geleerde kan toepassen.

2. Universeel: ze spreken iedereen aan - uw 
hele organisatie wordt meegenomen in de 
kleurrijke wereld van Insights.

3. Verrassend verhelderend: ze reiken u 
onverwachte en ongekende inzichten aan.

4. Positief: de Discovery taal is zo inspirerend 
dat mensen zich gesterkt voelen om hun 
aanpak te veranderen.

5. Leuk!: het kleurensysteem is pakkend en blijft 
echt hangen. 

Hoe werkt het?

In elk team gebeuren soms dingen die een 
dramatische impact hebben op de motivatie en 
prestaties van het team. Dit noemen we 'bepalende 
momenten'. Insights Teameffectiviteit biedt u 
eenvoudige en toegankelijke handvatten waarmee 
u de bepalende momenten van uw team (zowel 
positieve als negatieve) kunt onderzoeken.
 

Met behulp van het kleurenmodel van Insights 
Discovery, maakt Insights Teameffectiviteit het 
mogelijk om de meest urgente en belangrijke 
punten te definiëren voor de ontwikkeling van 
uw team. We kunnen u helpen om problemen 
en kansen in beeld te brengen, teamfalen te 
voorkomen en zo uw kansen op teamsucces vele 
malen groter te maken. 

Wat levert het op?

Insights Teameffectiviteit helpt een team om echt 
stappen te zetten door samen uit een dal te samen 
uit een dal te klimmen. Bijvoorbeeld in een situatie 
van nieuw management of bij hoge werkdruk. Of 
een dal dat ontstaat doordat creativiteit opdroogt 
en nieuwe ideeën uitblijven.

U team leert om problemen aan te pakken op een 
positieve, praktische en inspirerende manier die 
de sfeer en het moreel binnen het team ten goede 
komt. 

Met behulp van heldere, praktische actieplannen 
kunt u continu de voortgang monitoren die uw 
team maakt in de richting van individuele en 
collectieve doelstellingen. 

Insights Teameffectiviteit gebruikt onze 
toonaangevende meetinstrumenten, Discovery 
en Navigator. Deze systemen verkennen de 
voorkeuren en bekwaamheden van het team 
waardoor een compleet beeld wordt geschetst  
van uw team in actie.

Teameffectiviteit


