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Teams: de basis voor succes 
Succesvolle teams vormen het hart van een krachtige organisatie. Aan 
teams worden steeds hogere eisen gesteld. Middelmatige prestaties zijn niet 
meer voldoende om successen te behalen en slecht functionerende teams 
zijn een groot afbreukrisico

Verandering, de enige constante, is dodelijk als je niet over de juiste teams 
beschikt. Tegelijkertijd kent iedereen wel voorbeelden van teams die niet 
functioneren. De energie die het kost, de frustratie, het gebrek aan 
verantwoordelijkheid en resultaten. Maar hoe doorbreek je dit?

Team Performance van Atmaram
Atmaram heeft zich gespecialiseerd in Team Performance. Op basis van 
maatwerk wordt aan de slag gegaan met teams die niet optimaal 
samenwerken en presteren. Tijdens de training worden processen op gang 
gebracht die weerspiegelen wat er dagelijks gebeurt in het team. Elementen 
als samenwerking, beslissingen nemen, het doel, vertrouwen, 
betrokkenheid, verantwoordelijkheid, je mening durven zeggen etc. komen 
aan de orde. Zowel de “bovenstroom” (gedrag en capaciteit), als de 
“onderstroom” (identiteit en zingeving) worden zichtbaar gemaakt en 
daarmee worden ze beïnvloedbaar. 

Inzicht is de eerste stap. De inzichten worden omgezet in nieuwe gedrag en 
(samenwerkings) processen. 

Rol van de Manager 
Van essentieel belang is natuurlijk de rol van de manager/teamleider. Hoe 
sluit je aan bij de kwaliteiten van de groep en hoe kan ontwikkeling 
gestimuleerd worden? Hoe zorg je ervoor dat je niet “te hard” gaat werken 
en juist de teamcompetenties zich verder ontwikkelen? Ook deze 
onderwerpen krijgen een plaats binnen en/of buiten de training.

Instrumenten 
Atmaram heeft een enorme toolbox aan instrumenten. In de Team 
Performance worden persoonlijkheidsvragenlijsten ingezet om sneller inzicht 
te krijgen in de teamleden, hun kwaliteiten en valkuilen. De kracht van 
doorvragen, NLP & Conflictbemiddelingstechnieken wordt gebruikt om te 
komen tot structurele en op termijn blijvende verbetering van de Team 
Performance. Atmaram kan ook individuele coachingstrajecten aanbieden 
als aanvulling op de Team Performance.

Samen met de klant
In goed overleg met de opdrachtgever wordt de Team Performance vorm 
gegeven afhankelijk van de specifieke situatie en (resultaat) wensen.  
De duur van de Team Performance is afhankelijk van de situatie. De 
minimale variant is 2 losse dagdelen of 1 dag. 
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