GRIP OP UW PROJECTEN

Profile Dynamics® – Teamprofiel
U doet er alles aan om uw team optimaal te laten functioneren. Toch werken mensen niet
samen en heeft u te maken met weerstand. De communicatie verloopt stroef en conflicten
spelen op. Wat is hiervan de oorzaak? Een Profile Dynamics teamprofiel geeft u en uw team
dat inzicht. Het verklaart oorzaken van knelpunten en benoemt richtingen voor
verandering. Of het nu gaat om gedrag, leiderschap, veranderingsbereidheid of motivatie.
Uiteraard met oog voor omstandigheden, taakinhoud en individuele aspecten. Het perfecte
instrument om uw team weer in beweging te brengen en talenten beter te benutten.

Doelgroep

Inhoud

Het rommelt in uw team en u zoekt naar



Een persoonsprofiel per teamlid

mogelijkheden om de teamprestaties te verbeteren.



Uitgebreid teamprofiel in rapportvorm



Workshop om bevindingen te bespreken

U wilt weten wat de beste leiderschapsstijl is om uw
team aan te sturen en te laten veranderen.
U wilt zicht krijgen waar de kracht en energie van uw
team zit en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Resultaat
Na afloop van de workshop:


weet u wat uw team drijft en hoe dat tot uiting
komt in hun denken en handelen;



kent u de weerstanden van uw team en begrijpt u
de effecten daarvan in de omgang met andere
teams en afdelingen;



heeft u inzicht in welke factoren en omgevingen
uw team energie geven en welke energie kosten;



heeft u handvatten hoe u samen met uw team
veranderingen kunt gaan inzetten.

Gekleurde waardesystemen
Ieder team draagt elk waardesysteem in zich.
Afhankelijk

van

de

onderliggende

persoonlijke

voorkeuren zal het profiel van team tot team
verschillen.

Duur
De analyse bestaat uit het opstellen van een
persoonsprofiel per teamlid, de verwerking tot een
teamprofiel, de analyse & rapportage, een
voorbespreking en een workshop. De minimale
doorlooptijd is 2 weken.
Het invullen van de vragenlijst duurt 20 – 30 minuten.
De voorbespreking duurt 45 minuten en de workshop
1 dag.
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GRIP OP UW PROJECTEN
Inhoud van het rapport

Kwaliteit



Expressie, weerstand & energiebalans

De analyse vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed



Analyse van:

van de Amerikaanse docent psychologie dr. C.W.

 kwaliteiten, sterktes, zwaktes

Graves. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare

 spanningen, wrijvingen, frustraties

waardenstelsels die het denken en doen van mensen

 gedrag, motivatie, communicatie

bepalen. De resultaten van zijn wetenschappelijke

 besluitvorming, leiderschap, samenwerking

onderzoek zijn later gekoppeld aan de zeven kleuren
en hebben uiteindelijk geleid tot de analysemethode
van Profile Dynamics.

Voor u betekent dat:


eenvoud: geen uitgebreid assessment



snel: in minder dan 1 maand inzicht en richting

Werkwijze



herkenbaar: dit zijn wij

Voorafgaande aan de opdracht wordt uitgebreid met



objectief: meten is weten

u gesproken over de aanleiding. Gekeken wordt naar



uniek: geen hokje

de knelpunten en frustraties die er zijn binnen het

Wat anderen zeggen

team. Maar ook wat uw ideaal beeld is, welke wensen

“Ik zie nu in dat ik als leidinggevende mijn team meer

uw team heeft en wat uw verwachtingen zijn als

moet beschermen tegen te veel en te snelle

leidinggevende.

veranderingen. Over de oplossing waren we het snel

Op basis van alle individuele persoonsprofielen wordt

eens: meer betrekken en laten meedenken.”

een teamprofiel opgesteld. Dat wordt vervolgens

“Dat onze manager nu begrip heeft voor onze

geanalyseerd

weerstand en samen met ons wil werken aan

op

aspecten

zoals

leiderschap,

motivatie, samenwerking, cohesie en productiviteit.

verbetering maakt ons heel blij.”

De analyse worden verwerkt tot een rapport dat met
u wordt besproken ter voorbereiding op de

Informatie

workshop.

Voor meer informatie over de inhoud, prijzen of een

Tijdens de afrondende workshop met het voltallige

offerte op maat kunt u terecht bij:

team worden knelpunten bespreekbaar gemaakt,

Key Result

inzicht in elkaar verstrekt en gezamenlijk gezocht
naar richtingen voor passende oplossingen.
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