Successenplanning
Successen uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst
Is uw organisatie bezig met veranderen?
Wilt u de betrokkenheid van uw team bij de verandering vergroten?
Wilt u de kwaliteiten van uw team optimaal benutten bij de verandering?
Wilt u dat de verandering effect heeft in de dagelijkse praktijk?

Successenplanning
Echt veranderen blijkt in de praktijk taai. Veranderingen worden vaak top down georganiseerd. De doelen zijn niet
heel concreet. De aandacht gaat vaak naar problemen en weerstand. Daardoor blijven de medewerkers doen wat ze
al deden. Schateiland is ervan overtuigd dat een verandering alleen kan slagen als de medewerkers actief worden
betrokken. Met Successenplanning worden de kwaliteiten van het team benut om de verandering te laten slagen.

Waarom veranderen met Schateiland?

Wat levert dat op?

We gebruiken Successenplanning: een stimulerende
methode om met het team een verandering in de praktijk
te brengen. Medewerkers waarderen onze aanpak omdat
wij uitgaan van wat er goed gaat en van ieders kwaliteiten.
Managers waarderen onze aanpak omdat het team actief
betrokken is en omdat wij helpen om te sturen op de
voortgang van de verandering.

Een verandering die in de praktijk resultaten oplevert.
Meer betrokkenheid, motivatie en energie bij uw medewerkers.

Waar mogelijk gaan we naar buiten. De wei in of het water
op. Het team heeft samen een leuke dag én gaat naar huis
met concrete afspraken om de verandering samen in de
praktijk te brengen.

Unieke eilanden

De trainers

Wat bieden wij?
Teamdagen voor de uitvoering van een verandering.
Dat doen wij door:

Een unieke locatie stimuleert de creativiteit van uw team.
De teamdagen van Schateiland vinden plaats op eilanden
in de Randstad. Op het eiland in Warmond bent u te gast
op een boerderij waar het boerenbedrijf tijdens uw bezoek
gewoon doorgaat. Op het eiland in IJmuiden verkent u een
halfondergronds fort met uitgebreid gangenstelsel. Wij
werken ook op locaties bij u in de buurt.

1.

Een schat aan ervaring en talenten te ontdekken.

2.

De belangrijkste succesfactoren te bepalen.

Wat kunt u verwachten?

3.

Successen voor de komende tijd te plannen.

4.

Af te spreken hoe de successen in de praktijk
worden gebracht.

Schateiland maakt gebruik van dynamische werkvormen
die er voor zorgen dat mensen actief gaan nadenken over
hoe ze de verandering vorm kunnen geven. Wij oefenen op
een ongedwongen manier met gedrag dat beter past bij
de verandering.

Begeleiding van management om concrete verandering te
stimuleren.

De trainers van Schateiland kunnen een ontspannen sfeer
creëren. Ze zijn pragmatisch en resultaatgericht.
Walter Landwier is jurist en communicatiewetenschapper.
Hij heeft als manager en teamcoach gewerkt bij KPN.
Marieke van Maanen is sociaal psycholoog. Zij heeft als
trainer gewerkt bij GITP.
Wij komen graag bij u langs voor een gesprek. U kunt ons
bereiken via telefoonnummer 06 33 83 40 91 of via
info@schateiland.com.
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