Winny van
Buuren-Tessers

Stappenplan voor workshop Ontdek elkaars talent
Doel workshop
Het doel van de workshop is dat jullie elkaar nog beter leren kennen en inzicht krijgen in
elkaars talent en sterke punten. En hoe jullie deze sterke punten kunnen inzetten om
elkaar helpen en om samen de teamdoelen te realiseren.

Voorbereiding
Neem een foto of afbeelding mee
 waar je zelf NIET (herkenbaar) op staat en
 waaruit blijkt waar je goed in bent en wat je graag doet en
 waarop iets staat wat niemand nog van je weet.
Geef de foto voor aanvang van de workshop aan de begeleider.

3CCC-Coaching

Uitvoering – max. 5 minuten per foto

* Customer
* Commitment
* Change



Adres
Ehzerallee 6
7218 BS Almen

Spelregels uitvoering
Na de voorbereiding voor het uitzoeken van de foto, komt nog een uitdaging. En
dat is kort en krachtig je verhaal vertellen. Om de tijd te bewaken zijn er een aantal
spelregels:
 Om de tijd te bewaken krijgt degene die de foto uitkiest 2 minuten en degene
van de foto is 2 minuten.
 De begeleider houdt de tijd bij.
 Als de tijd voorbij is, stop je, ook al ben je voor je gevoel nog niet klaar.
 Je houdt het bij de kern en licht het ‘waarom’ toe.
 De begeleider mag ‘inbreken’ en verzoeken om de pitch te stoppen.

Contactgegevens

Mobiel: 0630475578
Mail
info@3ccc-coaching.nl
Website
www.3ccc-coaching.nl
LinkedIn



Kies om de beurt een foto uit, geef aan van wie je denkt dat de foto is en waarom je
dat denkt.
Degene van wie de foto is, licht de foto toe, vertelt waarom deze foto is gekozen en
hoe haar/ zijn talent toepast op het werk.

Vraag en aanbod (optioneel of achteraf) - max. 1 uur
Het doel is om aan elkaar kenbaar te maken waarmee je een ander kan helpen en
waarvoor je een hulpvraag hebt. En op basis van de vraag en aanbod een match
kan maken waarbij je elkaar kan helpen. Ook hier is het doel hierbij om samen de
teamdoelen te realiseren.








Schrijf op een geeltje je naam, 'AANBOD' en waar je een ander mee kan helpen;
beschrijf dit zo concreet mogelijk.
Schrijf op een geeltje je naam, 'VRAAG' en waar je hulp bij kan gebruiken; beschrijf dit
zo concreet mogelijk.
Plak de geeltjes op bij AANBOD en VRAAG.
Als alle geeltjes hangen, zoek je een aanbod bij jouw vraag en/ of een vraag bij jouw
aanbod.
Als er een match is, licht dan in de groep toe hoe en wanneer je elkaar gaat helpen.
Maak de afspraken om elkaar te helpen SMART.
Bespreek tijdens een volgend teamoverleg wat het resultaat is van de match van vraag
en aanbod.
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Meer Informatie
Wil je meer informatie aarzel niet om contact op te nemen. Of meld je aan voor een
vrijblijvend gesprek.
Mijn naam is Winny van Buuren en ik begeleid je graag om de klanttevredenheid en omzet
te verhogen door het benutten van het talent van de mensen. Ik ga verder dan het
onderzoeken van de oorzaak en het bieden van een korte termijn oplossing. Samen met de
organisatie en de medewerkers creëer en implementeer ik een blijvende resultaat. Dit doe
ik door het actief betrekken van management en medewerkers en het benutten van hun
talent.

“Een blijvende verandering creëer je met betrokken mensen”
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