TEAMSCHECK
Weet waar je staat dan weet je wat te doen
De mensen in jouw team doen wat ze moeten doen, zoals ze altijd al hebben
gedaan. Zolang niemand klaagt en alles gaat zijn gangetje, zal het wel goed zijn.
Toch?

Het uitgangspunt van PRCHT is: je hoeft niet ziek te zijn om
beter te worden.
Want, hoe waardevol is het om te weten waar
ontwikkelkansen zitten? Om erachter te komen hoe er
met meer energie en creativiteit aan een gezamenlijk
doel gewerkt kan worden?
De teamcheck van PRCHT helpt jou om erachter te komen
waar kansen en mogelijkheden zitten binnen jouw team. In
slechts 1 dag ontdekken de teamleden welke patronen
tekenend zijn voor deze groep. Welke patronen helpend zijn en
vooral, welke niet. De teamleden gaan naar huis met praktische en
concrete handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen om nog succesvoller en
met meer energie de teamdoelen te behalen.
De teamcheck levert dus concrete inzichten in kansen en mogelijkheden voor jouw
team. PRCHT zal deze na afloop met jou als leidinggevende bespreken. Zodat jij weet
welke stappen jouw team kan zetten en wat jij hier in kunt doen.
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Drie beloftes:
1. Direct resultaat.
Jouw team kan de volgende dag aan de slag met de
waardevolle en concrete inzichten.
2. Inzicht en sturing.
Jij als leidinggevende krijgt inzicht in de teamstructuur en
de mogelijkheden tot groei.
3. Plezier.
Met elkaar nieuwe kanten van jezelf en het team ontdekken
geeft plezier en voldoening.

Jij investeert €

Nieuwsgierig?
Bel me gerust:
06 12 82 95 86

1.580,-*

en krijgt:
• 1 dag training op locatie
• Koffie, thee, lunch en versnaperingen tijdens onze inspanningen op locatie
• Resultaatbespreking na afloop
*) excl. Btw

Dit programma past bij:
•

Leidinggevende met een ontwikkelbehoefte
Jouw team doet het best oké en toch heb je het gevoel dat er meer uit te halen
valt. Je weet nog niet zo goed waar de winst zit.

•

Leidinggevende met ontwikkeling vast op de agenda
Je vindt het belangrijk en vanzelfsprekend om jouw team regelmatig van nieuwe
inzichten en energie te voorzien. Zo kunnen jullie weer met frisse blik vooruit en
houden jullie elkaar scherp.
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•

Succesvolle werkgever die toe is aan de volgende stap
Jouw mensen zijn jouw meest waardevolle kapitaal. Jij weet dat. De motivatie van
jouw mensen bepalen dus voor een groot deel jouw succes. Je wilt graag weten
waar jouw teams staan en waar kansen liggen om te excelleren.

Ben jij die werkgever die groei en
ontwikkeling vast op de agenda heeft
staan? Zie jij de potentie van je team
maar weet je even niet hoe je die nog
beter moet aanboren?
Laten we dan eens kennismaken. Ik
kom graag bij je langs voor een
bakkie.
Vriendelijke groet,

Janneke Kierkels
06 12 82 95 86
info@prcht.nl
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