Werkmap: doelmatig werken met ons team
Werken met een team en daarbovenop tot goede resultaten komen is niet altijd evident.
Wie doet nu eigenlijk wat in uw team? En weten de andere leden van uw organisatie bij wie
ze nu juist terechtkunnen? Hoe kan het werk en vooral de werklast correct verdeeld worden?
Hoe komt uw team tot goede besluiten? Hoe geeft u feedback?
Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in onze nieuwe werkmap.
Niet alleen bevat de werkmap 15 werkfiches, u krijgt ook toegang tot een website waar u
extra materiaal voor de oefeningen en werksessies vindt.
De volledige inhoud van de werkmap vindt u hieronder. Bestellen kan via volgende link:
werkmap doelmatig werken met ons team

Inhoud werkmap:
In deze werkmap willen we u op weg zetten om je uw team doelgericht aan de slag te
gaan. We bieden u een bevraging aan, om samen met het hele team een stand van zaken
van de teamwerking te maken, waar zijn we goed in, waar zitten we nog met leemtes?
Op basis van de resultaten van de bevraging kan u aan de slag met concrete oefeningen
en werksessies.
Die staan beschreven op de verschillende werkfiches, met volgende titels:
* stakeholderanalyse;
* naar een missie met ons team;
* doelstellingen en acties formuleren;
* SWOT-analyse;
* taken: wie doet wat?
* taken: wie vraag ik wat?
* interview over taakverdeling en werklast;
* beter vergaderen;
* besluitvorming in het team;
* feedback geven;
* teamrollen;
* elkaar op een andere manier leren kennen;
* onthaal van een nieuwe medewerker;
* omgaan met conflicten;
* samenwerkingsoefening.
Aanvullend kan u inloggen op een website waar u extra materiaal voor de oefeningen en
werksessies vindt.
Deze werkmap is het resultaat van een samenwerking tussen WIVO vzw en Politeia en richt
zich in eerste instantie op de overheid, maar is voor een breed publiek toegankelijk en
bruikbaar.
Klik hier om deze werkmap te bestellen: werkmap doelmatig werken met ons team
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