SHAKESPEARE WORKSHOPS
TO BE A BETTER TEAM

HAAL MEER UIT JE TEAM
MET HENRY V
Werken in een team heeft veel voordelen, zeker als het team
uitstekend functioneert. Een excellent team innoveert sneller, ziet
sneller de fouten die het maakt en vindt betere oplossingen voor
problemen.

‘Alles is
gereed als
onze geest
gereed is’

In deze workshop geven Shakespeare en Lencioni elkaar een
hand. Je betreedt het slagveld van Agincourt en verkent de kenmerken van een succesvol team; in dit geval het leger van Henry
V. Zij behalen een heroïsche overwinning en laten zien wat een
goed team allemaal kan bereiken.
Dit is een boeiende en leerzame workshop voor ieder team in
jouw organisatie. Of het nu om een team van medewerkers, managers of bijvoorbeeld de OR gaat. Ze ontdekken de kenmerken
van een sterk team en krijgen daarmee inzicht in het functioneren van het eigen team. Deze workshop vormt een goede combinatie met de ‘To be truly diverse’ workshop.
Hoe creeer je een veilige omgeving waarin elke collega kan
excelleren? Wat is de rol van vertrouwen in elkaar? Welke rol
spelen de collega’s in mijn team? Zet de helm van Henry V op
en maak je klaar voor een slag die resultaat gaat hebben voor je
team. Leer van Shakespeare over samenwerking op het toneel en
hoe dat kan leiden tot applaus in jouw organisatie.

Duur: 2 uur
Kosten: v.a. 595 euro, exclusief BTW
Grootte van de groep: 5-10 personen
Maatwerk voor jouw organisatie is
mogelijk. Deze workshop is uitstekend te combineren met een lunch,
een borrel of als intermezzo tijdens
(meerdaagse) vergaderingen.
Je hoeft Shakespeare niet gelezen
te hebben om van hem te kunnen
leren. Iedere organisatie is immers
een theater en elke medewerker
heeft een rol.
De inhoud van deze workshop is
gebaseerd op het boek “Managen of

niet, dat is de vraag’ dat in september 2017 uitkwam bij uitgeverij
Haystack. Klik op de afbeelding om
te bestellen.
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