Teamtraining

Teamkwaliteiten
in beeld
“Eén plus één is drie.
De basis voor een succesvol team”
Krijg inzicht in ieders kernwaarden en kwaliteiten
en ontdek hoe teamsamenwerking nog beter en
leuker kan!
Ontdek en versterk de natuurlijke kracht
en kwaliteiten van jouw teamleden
tijdens een van de teamtrainingen van
IINUA.
Krijg inzicht in de belangrijkste
kernwaarden en kwaliteiten van jouw
teamleden en in de meerwaarde van het
team als geheel.
• Hoe goed ken jij jouw teamleden?
• Hoe goed kennen zij elkaar?
• Wat drijft jouw teamleden?
• Hoe communiceren zij het best met elkaar?
Na deze teamtraining weet jij jouw teamleden
en weten zij elkaar te waarderen op hun
kwaliteiten, kennen zij elkaars drijfveren en
natuurlijke manier van communiceren. En
hebben ze alle tools in handen voor een nog
betere en leukere samenwerking met elkaar!

“De training ‘Teamkwaliteiten in beeld’ is een heerlijke
training! In korte tijd heeft Gerda ons team inzicht
gegeven in onze individuele kwaliteiten en in de
meerwaarde van ons team als geheel. De communicatie
onderling is verbeterd en er is meer begrip voor elkaar.
Dat levert betere prestaties en meer blije mensen.
Een win-win!”

Hoe?

In de (basis)training worden middels vooraf
ingevulde CVI-assessments* de individuele
en gezamenlijke kernwaarden en kwaliteiten
van de teamleden in beeld gebracht. Na
een collectieve toelichting wordt via enkele
praktische handvatten en oefeningen door
de teamleden ervaren hoe elkaars kwaliteiten
het best kunnen worden ingezet. Of er wordt
ervaren hoe communicatie onderling het
best verloopt, afhankelijk van de duur en
thematiek van de training.

Investering
en tijdsduur

De duur van de training wordt in overleg
bepaald. De basistraining duurt een dagdeel
(3 uur) en kan worden uitgebreid naar twee of
meerdere dagdelen, afhankelijk van de aanpak
van een bepaalde thematiek. Denk hierbij aan
communicatie, conflicthantering of de juiste
verdeling van taken in een team.

Resultaat

Jij krijgt en jouw teamleden krijgen inzicht
in de natuurlijke kernwaarden en kwaliteiten
van elkaar en in de meerwaarde van het
team als geheel. De teamleden leren hoe ze
beter gebruik kunnen maken van elkaars
kwaliteiten en succesvoller en leuker kunnen
samenwerken met elkaar!

Meer weten?

Wil jij weten wat IINUA voor jou en jouw
teamleden kan betekenen?
Neem dan contact op met Gerda van Limburg,
eigenaar van IINUA, via 06-10029864 of via
gerda@iinua.nl.
Ben je direct al nieuwsgierig, kijk dan alvast
op www.iinua.nl.

De investering voor een dagdeel training
bedraagt tussen de €500,- en €750,- excl. btw
en excl. CVI assessments en is afhankelijk
van het aantal teamleden. De investering
voor meerdere dagdelen wordt op maat
bepaald.

iinua - gerda@iinua.nl - 06 10029864 - www.iinua.nl

