TEAM CONSTRUCTIESPEL
Hierbij maken wij gebruik van de MTa-kit. Deze is bij uitstek geschikt voor ervarend leren. U kunt uw
teamvaardigheden ontwikkelen, zoals:

effectief samenwerken

actief luisteren

communicatie

respect voor anderen

leiding geven en ontvangen
De Brug
Tijd 2 ½ - 4 uur, 5 tot 14 deelnemers
Het bouwen van een brug en een voertuig is gemakkelijk. Het achterhalen en bereiken van de
klantspecificatie is een andere zaak. Deze activiteit bestaat uit twee
delen: In deel één worden de concepten uitgelegd; in deel twee
moeten zij worden toegepast.

verduidelijking van de doelstellingen

planning

basis teamvaardigheden

klantgerichtheid
Rechthoek
Tijd 1½ - 2½ uur, 6 - 12 deelnemers
De opdracht lijkt simpel. Voor succes moeten alle betrokkenen
samenwerken, actief achterhalen wat de voortgang is, hun ideeën kort
en duidelijk inbrengen, luisteren en positief reageren op anderen.

plannen maken voordat je tot uitvoering overgaat

herzien van de plannen als er nieuwe informatie komt

actief luisteren

de impact van slechte communicatie
De Trailer
Tijd 1½ - 2 uur, 8 tot 12 deelnemers
De uitvoerenden hebben alle materialen en informatie om de taak te voltooien, ze moeten alleen “in
de goede richting worden gestuurd”. Waarom bemoeien de managers zich
ermee en gaan de uitvoerenden afwachten?
Oude opvattingen als “managers gebruiken hun hoofd, de werknemers
hun handen” sneuvelen meedogenloos.

leiderschap

empowerment en vertrouwen geven

begrip en aanvaarding van de verantwoordelijkheden van een teamlid

waardering voor ideeën van anderen
Digital Display
Tijd 1 - 2 uur, 8 tot 12 deelnemers
Iedereen heeft een taak, dus het is verleidelijk eerst voor jezelf te zorgen en tevreden te zijn met een
persoonlijke prestatie Maar wat als uw succes dat van anderen (en dus
het team) van de voltooiing van hun taak belet? Werken met anderen is
één ding, maar het afbreken van je eigen werk om iemand anders te
helpen misschien iets heel anders.

individuele versus team doelen

bewust rekening houden met doelen van anderen

verantwoordelijkheid nemen voor het team

de juiste communicatie op het juiste moment

Toren
Tijd: 2 tot 3 uur, 8 tot 24 deelnemers
Samenwerking tussen teams is van belang, maar het probleem is: teams kunnen op het eerste gezicht
niet samen vooruit komen. Maakt niet uit hoe hard ze hun best doen: één moet er winnen, tenzij ze
met middelmatigheid genoegen nemen.
Maar een aanpak met dubbele opbrengst is mogelijk als de juiste
afspraken worden gemaakt.

openheid, eerlijkheid en vertrouwen

onderhandelen

de communicatie binnen en tussen teams

win/win strategie

rivaliteit tussen teams
Het Frame
Tijd 1½ - 2½ uur, 8 - 12 deelnemers
Het team wordt in tweeën verdeeld elk met verschillende delen van dezelfde taak en elk in hun eigen
ruimte. Elk team kan nooit alle informatie over de verschillende werkzaamheden onthullen. Druk en
frustratie nemen toe en de effectiviteit van de communicatie neemt af.
Als de mensen nou eens een stapje terug zouden doen en goed zouden
nadenken ...

bedrijfs- versus afdelingsdoelstellingen

samenwerken tussen groepen

mensen betrekken bij beslissingen

'out-of-the-box ‘ denken

effectieve communicatie
Korte Activiteiten
10 korte activiteiten als ijsbreker of om een ingeslapen groep op te peppen. Er is veel actie en de
meeste activiteiten hebben een concurrentie element. Elke activiteit is verschillend, en ondanks hun
korte duur kunnen er rake conclusies over het team functioneren worden getrokken.

betrokkenheid en energie

het tempo versnellen

kort en krachtig: 8 tot 15 minuten

leuk, maar heeft wel impact

3 tot 24 deelnemers

