Nieuw!!!
Project-Start-Up

met
Action Gaming
in het
Fun-ie-fit
centrum (Almelo)
Meer weten?

Een afspraak is zo gemaakt!

Kunnen we jouw team ook
faciliteren bij de Project-Start-Up?

055 578 95 83
patricia@vanbnaarb.nl

COMMUNICATIE MET EFFECT

Een nieuw project?
Start met de workshop ‘Een vliegende Project-Start-Up’
Het is goed om een project te starten met een Start-Up. Nodig alle betrokkenen bij het
project uit, zodat je echt een gezamenlijke start maakt. Daar pluk je later in het project
de vruchten van, want tijdens de Start-Up
•
•
•
•
•
•
•

onderstreep je samen het belang van het project
leer je alle partijen kennen
bespreek je ieders rol
communiceer je de verwachtingen
stel je elkaar daar vragen over
breng je risico’s in beeld
maak je samen het projectplan concreet

VanBinnennaarBuiten faciliteert je daar graag bij
Dat doen we dan op een creatieve wijze, zodat de Project-Start-Up iedereen ook enthousiast
maakt voor het project. Alle teamleden, de projectleider, de opdrachtgever en de adviseurs.
•
•
•
•

diverse actiongames op de Xbox 360, Xbox One, Wii U
creatieve werkvormen als mindmappen en regiespel
learning community & social media
training & coaching-on-the-job

Is action gaming wel iets voor ons?
Ja zeker! Action gaming is geschikt voor alle doelgroepen. Het is innovatief, je maakt gebruik
van de nieuwste online mogelijkheden. Het is interactief, samen met collega’s bepaal je het
verloop van het spel. Het past mooi bij het nieuwe werken, omdat integratie met sociale
media en een learning community goed werkt. Bovendien is het nog leuk om te doen ook! Je
hoeft er écht geen Whizzkid of computernerd voor te zijn. Je krijgt duidelijke uitleg en je bent
zelf de controller (dus je hebt geen controller in je hand).
Wat levert het op?
Alle betrokkenen
•
geven hun commitment aan het project
•
delen de verantwoordelijkheid voor het project
•
benutten eigen en elkaars creativiteit optimaal
•
kennen en maken gebruik van eigen en elkaars kwaliteiten
•
werken meer resultaatgericht
•
werken samen en communiceren duidelijk
Investeren in een vliegende start van je nieuwe project betaalt zich dubbel en dwars uit!

Nieuw!!!
Teamcoaching
met
Action Gaming
in het
Fun-ie-fit
centrum (Almelo)
Meer weten?

Een afspraak is zo gemaakt!

Kunnen we jouw team ook
faciliteren bij de Team-Start-Up?

055 578 95 83
patricia@vanbnaarb.nl

COMMUNICATIE MET EFFECT

Een nieuw team?
Volg de workshop ‘Vliegende start van een team’
Bij de start van een team is het zinvol om samen teamwaarden te ontwikkelen en het
ambitieniveau te delen. Samen afspraken maken is ook essentieel, dan kun je elkaar namelijk
aanspreken als zaken niet helemaal lekker lopen. Leer daarom elkaar en elkaars kwaliteiten
kennen. Onderzoek informeel en formeel leiderschap. Probeer samenwerkingsvormen uit.
Geef en ontvang feedback.
VanBinnennaarBuiten faciliteert je daar graag bij
Dat doen we op een creatieve manier:
•
•
•
•

diverse actiongames op de Xbox 360, Xbox One, Wii U
creatieve werkvormen als mindmappen en regiespel
learning community & social media
training & coaching-on-the-job

Is action gaming wel iets voor ons?
Ja zeker! Action gaming is geschikt voor alle doelgroepen. Het is innovatief, je maakt gebruik
van de nieuwste online mogelijkheden. Het is interactief, samen met collega’s bepaal je het
verloop van het spel. Het past mooi bij het nieuwe werken, omdat integratie met sociale
media en een learning community goed werkt. Bovendien is het nog leuk om te doen ook! Je
hoeft er écht geen Whizzkid of computernerd voor te zijn. Je krijgt duidelijke uitleg en je bent
zelf de controller (dus je hebt geen controller in je hand).
Wat levert het op?
Je teamleden
• kennen elkaars kwaliteiten en weten welke kennis en ervaring collega’s hebben
• hebben teamwaarden benoemd en ze hebben een gezamenlijke doelstelling
• weten de rol van ieder teamlid en ze hebben afspraken gemaakt
• nemen meer verantwoordelijkheid
• werken meer oplossingsgericht en meer resultaatgericht
• werken samen en communiceren duidelijk
• geven elkaar feedback en spreken elkaar aan

Investeren in een vliegende start van je nieuwe team betaalt zich dubbel en dwars uit!
Meer weten?
Wil je meer informatie over de workshop?
Bel 055 578 95 83 of mail naar patricia@vanbnaarb.nl.
Een afspraak is snel gemaakt.

