GOEDBEZIG MET TEAMKRACHT

“

Goedbezig is met elkaar werken aan perspectief, groei,
autonomie en verbinding

”

Succesvolle mensen en organisaties presteren optimaal op 4 kerngebieden: Perspectief,
Verbinding, Autonomie en Groei. Goedbezig geeft een team, de teamleden en het
management een continue reflectie op hun kracht. Het is de tool die je vrijheid geeft om op je
eigen manier te werken aan ambities. Goedbezig helpt bij het creëren van een constructieve en
open dialoog over de gewenste ontwikkelingen en de weg ernaar toe.

Inzicht in wat jou motiveert
Goedbezig nodigt iedereen uit om te groeien en aan zichzelf te werken in relatie tot de
bedrijfsdoelen. Het is een online systeem dat continu de individuele ontwikkelingsbehoefte
ondersteunt door zelfanalyse en coaching.
Iedere werkdag geef je een score, inclusief een toelichting. Wekelijks krijg je 5 aanvullende
vragen over jezelf in relatie tot je team en de organisatie. Het is anoniem en vertrouwelijk; je bent
de enige die je persoonlijke scores kan inzien. Je vult online in en kunt meteen resultaten bekijken.

Feedback en feedforward op alle niveaus
Door de individuele resultaten te verzamelen, ontstaat inzicht in het interne klimaat; zowel de
sterke punten als de verbeterpunten op team- en organisatieniveau komen naar voren.
Deelnemers kunnen op elk moment hun score vergelijken met de teamscores. Waardoor de
deelnemers continu reflectie krijgen.
Wij implementeren Goedbezig in uw bedrijf en helpen de teams en het management met
betekenis geven van de resultaten en beelden. Het gaat immers over het handelen.

Hartelijk organiseren

Meer informatie?
Neem contact op met VIEF via info@vief.nl of 088 – 27 26 180. Bekijk ook www.VIEF.nl.

VIEF is een onderdeel van

Goedbezig is gebaseerd op de principes van een ‘Hartelijke Organisatie’:
• Het hogere doel van de organisatie is voor iedereen helder;
• In gesprek gaan over de dingen waar het echt om gaat;
• Optimale inzet van kwaliteiten voor de realisatie van de organisatiedoelen;
• Samen schep je een leer- en groeiomgeving.
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