DIENSTEN EN PRODUCTEN

Teambuilding en teamontwikkeling

In sommige gevallen draait een team minder goed. Dat kan het geval zijn bij een reorganisatie,
waarin er nieuwe teams zijn ontstaan. Ook kan er binnen een bestaand team sprake zijn van een
conflict dat sluimert of dat is uitgebarsten. In beide gevallen kan teambuilding of
teamontwikkeling goed helpen. Maar teambuilding en teamontwikkeling is tevens uiterst effectief
als er in een korte tijd extra inspanning van een team wordt gevraagd. Of als u meer resultaat uit
een team wilt halen. Fazili Consulting brengt in alle gevallen de meerwaarde van uw team naar
boven.
Onze werkwijze
Samen met u wordt de specifieke doelstelling van het traject bepaald. Vervolgens maakt Fazili
Consulting nader kennis met de leden van het team. De teamleden worden zoveel mogelijk
betrokken bij de analyse van eventuele knelpunten en spanningen. Ook bij het opstellen van het
teamprogramma worden zoveel mogelijk teamleden betrokken. Dit verhoogt het draagvlak en
daarmee het uiteindelijke positieve resultaat.
Voor het programma zelf wordt altijd uitgegaan van maatwerk en passendheid. Bij Fazili Consulting
is bijna alles mogelijk: van kookstudio’s tot creatieve foto- en filmworkshops, en van
sportactiviteiten tot culturele uitstapjes. In de praktijk biedt de combinatie van inspanning en
ontspanning de beste resultaten. Dat geldt zowel voor het serieus doorspreken van zaken, als het
elkaar beter leren kennen in leuke, aansprekende activiteiten.
Het belangrijkste vormt eigenlijk de periode ná het teambuildingsprogramma. Het team moet dan
immers effectiever gaan functioneren. Daarom besteedt Fazili Consulting veel aandacht aan het
borgen van de behaalde resultaten in de dagelijkse praktijk. Dat gebeurt niet alleen via
terugkomdagen, maar ook via resultaatgerichte en creatieve werkafspraken. Wij zorgen dat uw team
structureel beter functioneert.
Kiezen voor kwaliteit
• Inzet van ervaren trainers met een gedragswetenschappelijke achtergrond.
• Keuze uit diverse zelfontwikkelde trainingsactiviteiten, oefeningen en programma’s.
• Uitgebreid netwerk van faciliteiten en locaties, vaak tegen gereduceerd tarief.
• Programmaontwikkeling op basis van maatwerk.
• Uitgebreid aandacht voor borging van resultaten en werkafspraken in uw dagelijks praktijk.
Uw resultaten
• De leden van het team leren elkaar beter kennen en elkaars kwaliteiten beter gebruiken.
• Eventuele spanningen in uw team worden structureel opgelost.
• Uw team functioneert met meer volwassenheid en eigen verantwoordelijkheid.
• Uw medewerkers tonen meer respect voor elkaar en functioneren meer als één geheel.
• Uw team werkt meer daadwerkelijk samen en is meer gericht op het teamresultaat.
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