
TEAMBUILDING 

 
Integriteit is de basis voor succes  
Integriteit is de kern van ieder goed functionerend 
team. Het is gebaseerd op gemeenschappelijk 
waarden,- en normensysteem en onderlinge 
waardering.  
  
Waarden verbinden, regels verbreken.  
Mensen presteren in teamverband beter als zij elkaar 
aanvullen. Dit blijkt uit alle onderzoeken. Elkaar 
aanvullen lukt alleen als er naast verschil ook 
voldoende verbinding is. Niet alleen op vakinhoudelijk 
maar vooral op communicatief gebied.  
  
De feiten  
We onderzoeken samen met u de structuur en het 
systeem van het (management)team.  
•  Welke mensen zijn feedback en welke zijn     
   feedforward gericht?  
•  Is er een balans tussen people en matter  
   attachment?  
•  Hoe ziet de hiërarchische structuur eruit?  
•  Hoe zijn de taken, bevoegdheden en  
   verantwoordelijkheden geregeld?  
•  Hoe werken teamleden met elkaar samen? 
•  Welke systemische wetten worden gevolgd en  
   welke worden geschonden? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
Simulatie 
We oefenen met simulaties: op een vel papier met 
symbolische voorwerpen. Dat geeft snel inzicht en is 
levensecht omdat onze hersenen geen onderscheid 
maken tussen een simulatie en een echte gebeurtenis. 
 
We oefenen met casuïstiek, gericht op een succesvolle 
samenwerking. Tijdens een simulatie  ontdekt u 
spelenderwijs waarin het team goed is en waarin het 
zich kan verbeteren. 
Voor elk verbeterpunt formuleren we, samen met u 
een plan van aanpak. Dat plan oefenen we zodat de 
competenties ontwikkeld worden.   
  
Resultaat  
Aan het eind van de training heeft u het volgende 
bereikt: 
•  Meer synergie, het geheel is meer dan de som der  
   delen.  
•  Besparen op kosten: we laten een brandweerteam  
   oefenen met een simulatie. Dat  is goedkoop en  
   snel.   
•  Professioneel omgaan met ethische dilemma’s.  
•  Meer voldoening en meer veiligheid.  
•  Minder fouten en vergissingen door een  
   effectievere communicatie.  
•  Minder verzuim van medewerkers door een betere   
   onderlinge zorg en minder ongenoegen.  
  
Bel ons voor een succesvolle teambuilding. 
Wij staan u graag te woord. 
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Integere organisaties trekken integere medewerkers en integere klanten aan.  
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