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Passie & Plezier = Presteren©
Hoe je jouw baan passend kan maken bij wie je bent.
En optimaal kan presteren binnen je team.

!
We bieden je graag het werkboekje ‘Passie & Plezier = Presteren ©’ aan omdat de
Talenten Generator gelooft dat werken met passie en plezier betere prestaties
oplevert waardoor talent nog beter tot zijn recht komt. Je kunt het inzetten voor
individueel gebruik of met je hele team met als doel de team werkwaarden scherp te
maken, meer begrip voor elkaar te krijgen, elkaar te ondersteunen om daarmee als
team optimaal te Presteren met Passie en Plezier.
!

Voor wie?
Als leidinggevende kun je met gerichte aandacht voor je medewerker en je team met
dit boekje op een andere manier ontwikkelgesprekken voeren. Dus op individueel
niveau alsook op teamniveau! Je kunt je medewerker en team coachen om het
beste uit zichzelf en de ander te halen.
!

Wat is het?
P&P=P is een werkmethode waarmee je inzicht krijgt in wat belangrijk is om met
plezier te werken en daardoor optimaal te presteren. Aan de hand van vijf
invalshoeken brengt ieder teamlid zijn belangrijkste waarden in zijn werk concreet in
beeld.
Met de uitkomsten van dit werkboekje kunnen medewerkers binnen jouw team aan
de slag en een actieplan maken om hun werkomstandigheden meer naar hun hand
te zetten. Als teamleden van elkaar weten wat zij belangrijk in het werk vinden,
ontstaat er onderling meer begrip, vertrouwen en kunnen teamleden elkaar sneller
vinden om elkaar te ondersteunen of hulp te vragen.
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Hoe werkt het?
Tijdens de teambijeenkomst met het thema ‘Passie & Plezier = Presteren’ bespreek
jij ‘out of the box’ met je teamleden wat zij verstaan onder de vijf thema’s en welke
waarde dit voor hen individueel heeft. Onze ervaring is dat dit hele verrassende
inzichten oplevert. De vijf thema’s zijn:
Werkomstandigheden
Samenwerking
Erkenning
Ontwikkeling
Bijdragen / Presteren
Er ontstaat uitwisseling waardoor teamleden elkaar beter leren kennen en elkaar ook
beter gaan begrijpen. Wat motiveert mij en de ander? Wat is belangrijk voor mij en de
ander? Dit moet geïnventariseerd worden in de bijeenkomst.
Vervolgens krijgt elk teamlid het boekje ‘Passie & Plezier = Presteren ©’ en gaat
ieder voor zich aan de slag om de stappen in het boekje te doorlopen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van voorgaande inventarisatie. Er is ruimte vrijgehouden om in het
boekje aan te vullen. Ieder scoort voor zichzelf welke onderdelen zij belangrijk vinden
en in hoeverre daar aandacht voor is op dit moment in zijn of haar werk. Daarna
worden de individuele beelden met elkaar gedeeld.

!

Er wordt als het ware een nulmeting gemaakt van waar het individu en het team staat
en hoe er verder ontwikkeld kan worden. Over bijvoorbeeld een half jaar zou deze
exercitie nog eens gedaan kunnen worden. Je kunt dan zien, wat zoal bereikt is en
wat focuspunten voor nu zijn. Het is een ‘on-going-verbeter-proces’.
Wat levert het op?
Beter inzicht in wat individuele teamleden intrinsiek motiveert binnen hun werk
De individuele teamleden en het team als geheel hebben duidelijk wat prioriteit
heeft daar waar het gaat om optimaal werken en het eigen welzijn
Een actieplan om het heft als individuele medewerker en ook als team meer in
eigen handen te nemen; eigen regie en verantwoordelijkheid
Onderlinge uitwisseling van werkwaarden en het belang ervan waardoor
collega’s elkaar beter leren kennen en kunnen ondersteunen
Een concreet hulpmiddel om proactief en met focus in gesprek te gaan met
elkaar
Versterkt onderling vertrouwen binnen het team
Het team weet welke -veelal kleine en kosteloze- aanpassingen nodig zijn
waardoor het plezier in het werk toeneemt
Voor de leidinggevende is het een hulpmiddel om eigen medewerkers te
coachen en ter ondersteuning van zowel persoonlijke en team jaargesprekken
Meer plezier in het werk waardoor betere prestaties geleverd worden.
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We wensen je veel plezier en inzichten bij het gebruik van het Talenten Generator
werkboekje ‘Passie & Plezier = Presteren©’.
Mocht je ondersteuning willen hebben om een start te kunnen maken om met je team
met deze werkmethode aan de slag te gaan en het daarna verder zelf op te pakken?
Neem dan contact met ons op: info@talentengenerator.nl
Bestellen:

Download gratis klik	
  hier. Hardcopy voor € 7,50 bestellen klik	
  hier

Workshop:

Voor individuele medewerkers: Duurzaam Presteren met Passie en
Plezier klik	
  hier
Voor leidinggevenden en hun teams: Wij Presteren met Passie en
Plezier klik	
  hier
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