Business Game geeft inzicht in samenwerking, proces en communicatie

Hoe komt jouw team
tot succesvolle prestaties?
Business Game, de ontdekking voor teamprestaties
Veel verandervraagstukken gaan over samenwerking binnen teams of organisaties.
DeMaar
toegevoegde
waarde
van ProcesDOEN!
wat maakt
een team
tot een succes? Vanuit die invalshoek hebben we een
effectieve en meer dan leuke business game ontwikkelt. Een spelomgeving die je
Ontdek verspilling
praktisch laat ervaren wat samenwerken is en wat voor jouw team de sleutels zijn voor
succesvolle
Business
Gameprestaties.
Wij weten inmiddels dat een business game bij uitstek geschikt is om deelnemers een
uniek inzicht mee te geven. Hiervoor hebben we 3 redenen:




je ontdekt en leert het meeste door te DOEN!;
de spelomgeving daagt je makkelijker uit tot nieuwe dingen;
gamen is leuk en is in de thuisomgeving heel normaal!.

In een tijdelijke ‘bedrijfsteam’ wordt een productielijn ingericht en onder de loep
genomen. De klant is ook hier koning, net als in het normale bedrijfsleven. Aan
tijdsdruk, procedures, controles en hoeveelheid orders geen gebrek!
Tijdens de business game ervaren de deelnemers in diverse rollen hoe samenwerking
en verbetering binnen het ‘bedrijfsteam’ tot stand komen. Ze leren omgaan met
besluitvorming en proberen allerlei manieren om de teamprestatie tot maximale
waarde te vergroten. Een ware ontdekkingsreis waarin ze onder begeleiding de
teamprestatie beoordelen en gezamenlijke evalueren.

Van spel naar persoonlijk inzicht…
“Natuurlijk is dit maar een spelletje”… Na afronding van het spel dagen we
deelnemers uit om de vertaling te maken naar hun eigen organisatie, team of
afdeling. Het is ons duidelijk geworden dat de realiteit en de werkomgeving in het spel
niet ver van elkaar af liggen. We evalueren individueel en met de groep een aantal
spelsituaties en vertalen dit naar persoonlijk inzicht. Wij merken dat deelnemers met dit
inzicht aan de slag gaan en onderstaande eerder bereiken:





Betere samenwerking binnen teams of tussen teams;
Sneller inzicht krijgen in quickwins van het team;
Versterken van de aanpak rondom gestructureerd samenwerken;
Betere onderlinge communicatie en afstemming over voortgang.

Eerdere reacties…
Onderstaande reacties ontvingen wij na
afloop van eerdere business games:
Heijmans - Uitvoerderstraining
“We hebben echt ontdekt wat het
verschil is tussen samen werken en
samenwerken. De business game is leuk,
snel en maakt goed inzichtelijk waar we
als team meer de tijd voor zou moeten
nemen.”
Scheybeeck – Young Professional
training “Als een ‘kip zonder kop’ stap je
van de ene valkuil in de andere. Ons
team heeft geleerd eerder het gesprek
met elkaar aan te gaan. Een leuke
invalshoek om gezamenlijk onze manier
van samenwerken inzichtelijk te maken”

Meer informatie?
Als trainer/coach houd ik een pittige en
prettige spiegel voor om mensen en
teams beter te laten presteren. De
business game kan onderdeel zijn van
een training of als incompany workshop
worden verzorgd.
Benieuwd in welke vorm deze business
game jouw een uniek inzicht kan
geven? Kijk voor uitgebreide informatie
over de activiteiten, workshops en
trainingen op de website of neem
vrijblijvend contact op met:

Voor wie?
De business game van ProcesDOEN is bij uitstek geschikt voor team- of bedrijfsleiders
die zelf en/of samen met hun medewerkers de focus willen zetten op DOEN!
De business game is ontwikkelt zonder een specifieke branche, opleidingsniveau of
achtergrond.
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