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Inleiding
Op de vraag “in welke mate beïnvloedt 
teamwork naast factoren als vakmanschap, 
aanpak en individueel uithoudingsvermogen 
het succes?” antwoorden bijna alle mensen: 
“meer dan 50%”.
Bij sportteams hebben we het dan over 
mentaal, techniek, tactiek en fysiek.
De factor samenwerking is cruciaal om iets 
bereiken.

Op basis van het gedachtegoed over 
groepsdynamica (Jack Gibb) en je type 
persoonlijkheid (met Insights Discovery®), krijg 
je meer inzicht in je persoonlijkheid en hoe zich 
die verhoudt tot anderen.
Het inzicht en de bewustwording daarvan is 
cruciaal voor teamwork en “mentaal”.

Deze workshop is interessant om meer inzicht 
te krijgen in uzelf en bewust te worden van uw 
impact in een team. 
We beschouwen uw persoonlijkheid en die van 
de ander en gaan letterlijk met elkaar “de mat 
op” om uw samenwerking te doorgronden en 
te verbeteren.

Doel en doelgroep
Deze workshop van 1 dagdeel is bestemd voor 
teams die aan de lat staan voor een mooie 
uitdaging! Zowel in de zakelijke context als in de 
sport. 

U bent een project- of lijnmanager of een 
sportcoach die zijn team beter wil laten presteren 
en open staat voor fundamentele discussie.

Het maximum aantal deelnemers is 15-20 
personen. 

Resultaat
U heeft na de workshop:
• Gevoel bij de personen in uw team 
• Inzicht in de interactie van uw team 
• Tips en taal voor verbetering

Voorbereiding
We doen altijd een intake uw vraag specifiek te 
adresseren.
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Facilitator

Als ik mij niet in zekere mate 
geaccepteerd weet, geef ik geen 
relevante informatie over mijzelf prijs (en 
heb ik ook weinig oor voor wat anderen 
werkelijk willen zeggen). Als we geen 
gegevens over elkaar hebben, dan 
kunnen wij geen gemeenschappelijke 
doelen ontwikkelen. En als we geen 
gemeenschappelijke doelen hebben, 
kunnen wij geen goede werkwijze kiezen: 
procesbeheersing. (Jack Gibb).

Jöan Boere heeft Bestuurlijke Informatica en Management Systems gestudeerd; met 
deze technische en sociologische achtergrond brengt hij een mix van zakelijke logica 
en affiniteit bij teamprocessen. Hij ontwerpt en organiseert leerzame en inspirerende 
“expeditions”. Tot zijn expertise rekent hij project- en verandermanagement en het 
begeleiden van leer- en veranderprocessen. Zijn scherpe waarnemingen vertalen zich 
naar feedback die impact heeft. Mensen typeren hem als zorgvuldig, scherp, open en 
invoelend in de klantbehoefte.

Visie
Management Expedition “organiseert” het 
gewenste leer- of veranderproces op basis 
van drie pijlers.

EXPLORE TO DISCOVER – zelfonderzoek 
door metaforen uit de buitenwereld naar 
binnen te halen.

EXPERIMENT TO FEEL – soms letterlijk en 
meestal figuurlijk mee op “expeditie” om ander 
gedrag te voelen.

EXCHANGE TO ACT – eerlijke uitwisseling 
en openhartige feedback die aanzetten tot 
actie.

Investering 
De investering voor deze workshop van 1 
dagdeel bedraagt € 1.200,- exclusief BTW of 
arrangement. 

U investeert € 200,- per persoonlijk Insights 
Discovery® profiel als u daar nog niet over 
beschikt.
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EXPLORE TO DISCOVER

Zorgvuldig Scherp Bevlogen

Voor meer informatie of referenties belt of mailt u met Jöan Boere.

EXPERIMENT TO FEEL EXCHANGE TO ACT


