Training teamontwikkeling: IRIS©

“Het enthousiasme van de klant is de maatstaf in de wereld van IRIS©”.
Een wendbare organisatie drijft op teams met duurzaam inzetbare medewerkers. De teams
en hun vermogen om te presteren, om samen te werken en om te innoveren vormen de
belangrijkste bouwstenen voor de wendbaarheid ervan. Of dit teams zijn met of zonder
leidinggevende en met meer of minder zelfsturing en/of zelforganisatie, maakt hiervoor in
essentie weinig verschil.
IRIS© is een bedrijfssimulatie die mensen uitdaagt om samen te werken met als resultaat
een veranderde manier van denken, betere resultaten en innovatie. Als deelnemer ervaar je
hoe individuele-, team- en organisatieontwikkeling elkaar versterken. Het maakt het
onmogelijke mogelijk en laat het mogelijke gebeuren. Wereldwijd hebben mensen en teams
uit sectoren als zorg, productie, verzekeringen, banken, onderwijs, techniek, bouw,
automotive en retail met behulp van IRIS© de sprong naar natuurlijke ontwikkeling met
bijbehorende resultaten gemaakt.
In deze training ervaar je hoe jij, jouw werk, jouw team en jouw organisatie zich op een
natuurlijke manier kunnen ontwikkelen. Theorieën, modellen en best practices worden
expliciet gemaakt in de gecreëerde Kennis- en Ervaringsplatforms. Met persoonlijke cases
wordt het geleerde praktisch en bruikbaar gemaakt voor jouw eigen (team)praktijk.

Doelgroep
Deze IRIS ©training is bestemd voor medewerkers, leidinggevenden, staffunctionarissen ,
teams en organisaties die zich op een natuurlijke manier willen ontwikkelen en hun
prestaties willen verbeteren.
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Programma
Gedurende de training doorloop je als team een aantal malen een bedrijfssimulatie.
Afgewisseld met theoretische inzichten, continu feedback en reflectie doorloop je in deze
simulatie alle natuurlijke ontwikkelfasen die mensen, teams en organisaties in de praktijk
doormaken. Je leert de verschillende fasen herkennen, ervaart de diversiteit in hoe mensen
omgaan met de overgang naar een andere fase en bouwt samen een Kennis- en
Ervaringsplatform op waarin alle kennis en ervaring wordt gebundeld.
Wat levert de training je op?
Je leert:
•
Beoordelen hoe het ervoor staat met jouw team, afdeling, organisatie of netwerk.
•
wat je minimaal hoeft te doen (en wat je vooral niet moet doen) om jouw team
afdeling of organisatie de volgende stap in ontwikkeling te laten maken. En dat
telkens opnieuw.
•
Wat je persoonlijk kunt doen, of moet laten, om de persoonlijke ontwikkeling van
mensen in hun werk te bevorderen.
•
Hoe een organisatie zich natuurlijk ontwikkelt.
•
Hoe je het Kennis- en Ervaringsplatform kunt gebruiken als een samenvattend model
van ervaringen, modellen en aanpakken. Om situatieafhankelijk strategieën voor
veranderingen te creëren.
Duur
Tijdsbesteding: De training neemt 6 dagdelen aaneengesloten in beslag (inclusief 2
avonden). We starten met een avondsessie.
Data
De training wordt 2x per jaar gegeven:
• 21 t/m 23 juni 2017
• 22 t/m 24 november 2017
Locatie: Breukelen
Kosten
De kosten bedragen € 1.250,-- per persoon (exclusief Btw en verblijfskosten).
Meer informatie
Meer informatie kun je contact opnemen met Wil Houtzager:
wil@nexthrm.nl of 06-83909039
De training wordt zowel in company als op basis van open inschrijving gegeven. Het
voordeel van -in company- is dat de vooruitgang in prestaties en ontwikkeling volledig de
eigen organisatie ten goede komen.

www.nexthrm.nl
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