
Successen behalen 
met je team.

TeamFit

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

Combineer wetenschap en plezier 
met de IVY TeamFit. 

Op een objectieve manier leggen we de talenten in jouw 
team bloot. En daar pluk je nog lang de vruchten van, want in 
teams waarvan mensen elkaars talenten écht goed kennen, 
heb je:

41% minder verzuim

21% meer productiviteit

59% minder verloop

66% meer welbevinden van medewerkers

(Cijfers afkomstig van onderzoek van Gallup en McKinsey, 2021 & 2022)



Ontdek talent 
in je team.
Een TeamFit begint met een individuele sessie. De 
teamleden maken een uitgebreid en wetenschappelijk 
onderbouwd individueel game-based assessment. Zo 
komen ze tot nieuwe inzichten over hun eigen talent. 
Vervolgens voeren zij een talentgesprek met een ervaren 
coach, waarin we verder ingaan op de resultaten.

Tijdens de teamsessie (1 dagdeel) bespreken we de 
verschillende talenten en valkuilen binnen het team. We 
brengen op een speelse manier de talenten in beeld. Aan de 
hand van deze teamsessie komen concrete inzichten over 
hoe je als team nog beter samenwerkt. 

Investering 
• Individuele sessie: € 695,- per teamlid.
• Teamsessie*: € 1995,- per team. 

*minimaal 5 deelnemers, maximaal 10 deelnemers per groep. Heb je 
een groter team? Geen probleem, we kunnen meerdere groepen 
tegelijk begeleiden. Neem contact met ons op voor een offerte op 
maat.

Resultaten van een TeamFit
• Ieder teamlid een volledig game-based assessment;
• Ieder teamlid een talentgesprek met een ervaren coach;
• Ieder teamlid inzicht in eigen talenten en concrete 

ontwikkelstappen;
• Een interactief dagdeel met het team;
• Inzichten in elkaar en hoe je elkaar als team kan 

versterken;
• Een concreet portfolio met de teamleden en hun 

kwaliteiten!

Met een IVY TeamFit kijk je naar zowel het individuele 
als het team-talent. Begin nu met het ontdekken en 
ontwikkelen van talent: objectief, uitgebreid en interactief.
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