Productsheet

Teams in Flow
"Het voelt als thuiskomen"

Doelgroep

Individuen, bedrijven en instellingen die teams willen ontwikkelen
zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

Programma

We maken teamleden bewust van hun individuele natuurlijke drijfveren,
de diversiteit van kwaliteiten in het team (wie is waar goed in), de basis
beginselen van een succesteam en gezamenlijke taal om makkelijk een
High Performance team te kunnen vormen.

Resultaat

Aanmelden

• Teams die elkaars conflictstrategieën herkennen en daarop
anticiperen
• Onuitgesproken spanningen worden opgelost
• Gezonde werksfeer met als gevolg verlaging van het verzuim,
faalkosten en toename medewerkerstevredenheid
• Visie en focus gedreven waarin resultaat als vanzelfsprekend
wordt ervaren
• Overstijgen van het Pareto Principe: 20% van de medewerkers
leveren 80% van het resultaat, 40% van het personeel genereert
positieve resultaten
Het besluit om aan de slag te gaan met een team is best een spannende
beslissing. Je kiest ervoor om individuele kwaliteiten, bestaande
teamverhoudingen, spanningen en ambities open en eerlijk te
bespreken.
Durf jij de stap te zetten? Ons talent is om een team op veilige wijze
naar succes te begeleiden. We starten altijd met een uitgebreid en
vrijblijvend intakegesprek waaruit een programma op maat wordt
geschreven. Meld je aan via bright-academy.nu of neem contact op:
• office@bright-inc.nu
• 06-49659050
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Herken je dit?
Je team heeft net als gevolg van een reorganisatie ingrijpende veranderingen achter de rug. Er moet een nieuw
beleid en werkwijzen worden ingevoerd. Het team heeft een hoge werkbelasting en veel teleurstellingen te
verwerken. Er zijn verschillende bloedgroepen in de vorm van persoonlijke kwaliteiten, leeftijden en aantal
dienstjaren. Onze ervaring is dat niet ieder team zo optimaal functioneert dat de samenwerking energie
oplevert, maar juist energie kost en dat er zaken zijn die het team verhinderen het beste uit zichzelf en uit
elkaar te halen.
Een aantal feiten:
• 80% van de beroepsbevolking is
onbewust onbekwaam, benut
potentieel niet of nauweijks
• 2% van de professionals kan
zijn/haar talent benoemen
• 18% benut zijn/haar talent,
maar onbewust
• Maximaal 20% van de
medewerkers zorgt voor 80%

van de waarde
• 70% van alle reorganisaties
mislukken
• 45% van al het werk kan
worden geautomatiseerd
• 90% van alle start-ups
mislukken
• 1 op de 6 werknemers
heeft arbeidsgerelateerde

slaapstoornissen
• Burn-out kost gemiddeld
€ 60.000 per persoon per jaar
• 25% van de professionals had
vorig jaar een arbeidsconflict
• 60-80% van verzuim heeft niets
met ziekte te maken

Maar waar moet je als leidinggevende beginnen? Hoe krijg je de verandering succesvol doorgevoerd en hoe creëer
je een High Performance team waarin de leden motivatie, plezier en Flow ervaren?

Together everyone achieves more (TEAM)
Stel je eens voor dat in een team iedereen werkt vanuit zijn of haar natuurlijke drijfveren en talent. Dat teamleden
weten dat ze elkaar nodig hebben om succesvol te zijn. Dat teamleden elkaar in hun talent versterken en worden
gewaardeerd voor zijn/haar rol binnen het team. Dat het team bovenal werkt vanuit intrinsieke motivatie, omdat
teamleden het werk dat ze doen leuk en zinvol vinden en daar voldoening uit halen. Omdat het team in flow werkt,
is iedereen mobiele en adaptief.
Realistisch? Als een groep mensen samenwerkt met dezelfde doelstelling en passie kan je 70% synergie voordeel
bereiken. In dat opzicht kunnen we veel van de natuur leren. Een groep mieren verplaatst met gemak objecten
die naar verhouding veel zwaarder zijn. Mierenkolonies hebben daarbij een veelheid aan samenwerkingsvormen
en rolverdelingen waar wij jaloers op kunnen zijn. Ganzen vliegen in V formatie 70% verder dan alleen. Op basis
van deze Natuurlijke voorbeelden hebben wij een filosofie ontwikkeld waardoor veranderingen natuurlijk en licht
aanvoelen. De basis van dit succes word gelegd door het potentieel van het team (welk al aanwezig is) te ontsluiten.

Everyone is a Natural
Wij geloven dat iedereen over aangeboren, unieke talenten en kwaliteiten beschikt. Werken vanuit je eigen en
meest krachtige natuur gunnen wij iedereen en vormt de basis voor de succesvolle Bright benadering. Helaas blijkt
uit onderzoek dat slechts 2% van de gevraagde mensen hun natuurlijk drijfveren of talent kan benoemen, 18%
werkt onbewust met zijn natuurlijke vermogens en 80% is onbewust over zijn natuurlijke vermogen en werkt er ook
niet mee.

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will lives
its whole life believing that it is stupid."
- Albert Einstein
De vraag is “hoe vaak vragen we onze vissen de boom in te klimmen?”. Veel te vaak vinden wij! Dit verklaart deels
de alarmerende cijfers: het hoge percentage mentale en fysieke vermoeidheidklachten en de lage betrokkenheid
van medewerkers.
De positieve keerzijde is dat er een enorm onbenut potentieel aanwezig is, wat juist in organisatieontwikkelingen en
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verandertrajecten een enorme boost kan geven. Wanneer mensen werken vanuit hun intrinsieke motivatie, werken
ze vanuit bevlogenheid, vanuit passie en lijkt het werk moeiteloos te gaan.
Werken vanuit deze talentenergie heeft een duurzaam en succesvol effect ten opzichte van het enkel sturen op
gedragsverandering op basis van extrinsieke motivatoren.
Het unieke van het Teams in Flow programma is de combinatie van de verandering op inhoud en het (opnieuw)
ontdekken wie je bent van nature, waar je professioneel “thuis” bent, zodat je bewust je natuurlijke kracht gaat
inzetten. De energie die intrinsieke motivatie en het bewust bekwaam zijn oplevert, verrast medewerkers telkens
weer: ”Het voelt als thuiskomen”.

High Performance teams
Bright helpt individuen, bedrijven en instellingen bij het ontsluiten en optimaliseren van persoonlijk- en gezamenlijk
ontwikkelingspotentieel. Door teamleden bewust te maken van:
• hun individuele natuurlijke drijfveren
• de diversiteit van kwaliteiten in het team (wie is waar goed in)
• basis beginselen van een succesteam
• gezamenlijke taal om makkelijk een High Performance team te kunnen vormen

Uitgangspunten Bright
Bright sluit aan op wat er is en voegt toe wat nodig is:
• De vraagstukken van management organisatie en teams.
• De taal, waarden en gebruiken van de organisatiecultuur.
• Belevingen en weerstanden in de onderstromen van het team zichtbaar en bespreekbaar maken.
• Leerstijlen van de deelnemers.
• Onze werkwijze is gericht op het individu, teams, organisaties en daarmee op de grootste succesfactor van een
verandering “de organisatiecultuur”.
• We zijn resultaatgericht, open, eerlijk en we denken mee met onze klant.
Alles wat aandacht krijgt, dat groeit”. Succesfactor van het programma ligt in beginsel dat we niet uitgebreid
ingaan op wat niet goed gaat, maar juist aandacht schenken op de krachtige karakteristieken van het team. We
bekrachtigen de intrinsieke motivatie van de teamleden, omdat deze al aanwezig is en makkelijk te ontsluiten is.
Theory U. We werken met beproefde procesmodellen zoals Theory U. Dit effectieve en succesvolle model vullen we
op maat in met workshops die aansluiten bij de vraagstukken, leerstijl van de teamleden en beoogde doelstellingen
van het management. Door de workshops krijgen de deelnemers gereedschappen en inzichten die direct tot
succes leiden. Alle inzichten worden spelenderwijs in het proces geïntegreerd en door rekening te houden met de
natuurlijke drijfveren en leerstijlen van de deelnemers voelt het veranderproces natuurlijk aan.

Dit levert het volgende op
•
•
•
•
•
•

Florerende medewerkers en teams die optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten
Teams die elkaars conflictstrategieën herkennen en daarop anticiperen
Onuitgesproken spanningen, belemmeringen en teleurstellingen worden opgelost
Gezonde werksfeer met als gevolg verlaging van het verzuim, faalkosten & toename medewerkerstevredenheid
Visie en focus gedreven waarin resultaat als vanzelfsprekend wordt ervaren
Overstijgen van het Pareto Principe: 20% van de medewerkers leveren 80% van het resultaat, 40% van het
personeel genereert positieve resultaten.

De performance en resultaten van het team worden aantoonbaar verbeterend. Nadat we het team gesproken
hebben kunnen we een goede inschatting geven van welke kwantitatieve- en kwalitatieve resultaten we kunnen
behalen. Daar tekenen we bij Bright voor!

everyone is a natural

Galvanistraat 14-3, Ede | www.bright-academy.nu

Bright Academy

Teams in Flow

De eerste stap om jouw team in flow te brengen
Het besluit om aan de slag te gaan met een team is best een spannende beslissing. Je kiest ervoor om individuele
kwaliteiten, bestaande teamverhoudingen, spanningen en ambities open en eerlijk te bespreken.
Ons talent is om een team op veilige wijze naar succes te begeleiden. Programma en inhoud zijn altijd op maat
en worden volledig afgestemd op jouw vraagstukken. Om deze goed in kaart te brengen starten we altijd met een
uitgebreid en vrijblijvend gesprek. We schrijven een op maat programma Teams in Flow met daaraan een offerte.
Wil je meer weten? Ga naar bright-academy.nu of neem contact op:
• office@bright-inc.nu
• 06-49659050
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