
Samen tot de 
kern van een 
effectief team.

Het doorgronden van het team en weten wat 
je aan elkaar hebt, maakt teamwork een stuk 
leuker en effectiever. Met onze datagedreven 
game-based assessments duiken we samen 
in jouw team en leveren wij unieke inzichten, 
begeleid door een ervaren teamcoach.   

Voor een nog betere samenwerking en 
doeltreffend resultaat in je team 

TeamFit

Wanneer zou je een TeamFit sessie kunnen inzetten:
• Bij het oprichten van een nieuw team
• Er komt een nieuwe collega in je team
• Je wilt de samenwerking in het team verbeteren
• De teammotivatie kan wel een boost gebruiken
• Samen naar betere resultaten werken
• Er is een hoog verzuim omdat mensen niet goed 

op hun plek zitten
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Ontdek je team.

Elk team bestaat uit verschillende individuen. Al die 
onderlinge verschillen maken een team juist zo sterk, maar 
kan ook voor onbegrip, frustratie of problemen zorgen. 
Daarom is het nodig om goed te kijken naar wie je in je 
team hebt. Sta eens stil bij de data achter de groep. 

Met onze TeamFit brengen we op objectieve wijze meer 
dan 120 persoonskenmerken in beeld, verdeeld over 
cognitie, sociaal-emotionele vaardigheden, persoonlijkheid, 
gedrag en nog veel meer. Dit doen wij met onze game-
based assessments. Vervolgens laat onze AI zien waar 
de overeenkomsten en verschillen liggen in een team. 
Waardevolle informatie over de teamgeest. Onze ervaren 
teamcoaches nemen jullie mee in de resultaten en 
begeleiden het proces om tot een sterker en beter team 
te komen. Daarnaast krijgt iedereen een persoonlijke 
terugkoppeling van de resultaten van hun game-based 
assessment.

Wat je van ons kan verwachten: 
• Een dagdeel (4 uur) met een ervaren teamcoach  
• Alle deelnemers een eigen account voor het IVY Works 

platform 
• Diepgaande reflectie op het groepsresultaat 
• Inzicht in individuele resultaten 
• Persoonlijk gesprek met terugkoppeling van de 

individuele resultaten  
• Afhankelijk van de vraag is het mogelijk om aanvullende 

sessies te doen 

De prijs van een TeamFit is afhankelijk van jullie vraag en de 
grootte van het team. Neem contact met ons op voor een 
op maat gemaakte offerte.


