Spel ‘Bouwen aan vertrouwen ©’
Bouw aan het vertrouwen met je team.

‘Je ontdekt meer in een uur spelen dan in
een jaar converseren’ – Plato
Het klinkt zo simpel ‘we gaan bouwen aan het vertrouwen’ met ons team maar is het
wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen behandelen is geen
sinecure. Terwijl vertrouwen in je team, in jezelf en in de ander essentieel is voor
een goede samenwerking om daarmee op een effectieve en plezierige manier de
gewenste resultaten te behalen.
Voor wie?
Je kunt er als facilitator, leidinggevende, als coach of voor jezelf mee aan de slag.
Het spel is in te zetten bij
Versterken van de samenwerking
Voor kennismaking startende teams
Intervisie
Themadagen
Eigen en/of Teamreflectie
Teamcoaching
Individuele coaching
Wat levert het op?
Afhankelijk van het doel waarvoor je speelt levert het spel je het volgende op:
Uitwisseling van (persoonlijke) visies binnen een team
Laagdrempelig en speels onderwerpen bespreken die anders moeilijk of niet
besproken worden
Geeft focus aan de (thema) bijeenkomst
Verdiepende inzichten
Werpt nieuw licht op een thema dat speelt
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Wat is het?
Het Talenten Generator spel ‘Bouwen aan vertrouwen ©’ is een handig hulpmiddel
om echt in gesprek te komen met elkaar. Het zet op een laagdrempelige manier aan
tot een gesprek over thema’s die spelen binnen een organisatie en binnen teams.
En let op: het kan maar zo leiden tot meer focus, een groter bewustzijn, een hechter
team, betere resultaten en meer plezier.
Hoe werkt het?
Afhankelijk van het doel waarvoor je het spel in gaat zetten kun je kiezen voor een
beperkt aantal thema’s en alleen met die kaarten spelen of je kunt ervoor kiezen om
met het hele spel aan de slag te gaan.
Het spel ‘Bouwen aan vertrouwen©’ bestaat uit 13 x 4 kaarten met de volgende
thema’s: Communicatie, Doelen, Effectiviteit, Leiderschap, Leren & ontwikkelen,
Passie, Samenwerking, Talent, Team, Veranderen, Verbinden, Vertrouwen, Visie
We wensen je veel ‘spel’ plezier.
Yolanda van Dongen, Sylvia Burgers, Gea Zeilstra
Bestellen:
Workshop:

€17,50 exclusief verzendkosten. Bestellen klik hier.
Meerdere spelen bestellen? Vraag ons naar de staffelkortingen. Klik hier
Programma workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’ klik hier
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