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Informatie-analyse systeem-in-beweging
Omschrijving
Mijn achtergrond in de ICT wereld verklaart een hoop aan de keuze van de titel voor deze workshop.
Informatie-analyse is een belangrijke stap in het ontwikkelen en inrichten van bedrijfssoftware.
Samen met diverse stakeholders wordt bekeken welke informatie nodig is om in de behoefte van de
gebruikers te voorzien.
De term informatie-analyse vind ik daarom ook heel toepasselijk op het ontwikkelen en inrichten van
teams en staat in deze context voor het betrekken van informatie uit het systeem waar we met heel
ons hebben en houden onderdeel van zijn ten behoeve van een effectieve samenwerking binnen een
team.
Het lichaam heeft veel informatie in zich over wat we ergens van vinden, hoe iets voor ons voelt, wat
we van iets vinden, hoe iets zich verhoud tot onze normen, of je getriggerd bent door een
gebeurtenis, om maar eens wat te noemen. Kortom hele belangrijke informatie die we vaak niet via
onze mond of ons hoofd (kunnen) uiten, vaak omdat we ons er niet van bewust zijn. Zonder die
informatie lopen we kennis, begrip en wijsheid mis en dat is zonde als je op weg bent naar een
betere samenwerking en groei als team.
De ‘informatie-analyse systeem-in-beweging’ is een resultaatgerichte werkvorm die bewustzijn
creëert en inzicht verschaft in het systeem waar we onderdeel van uitmaken en daarmee bijdraagt
aan een effectievere samenwerking.
Doel = Teamontwikkeling
In het kort komt het er dus op neer dat er veel informatie over het systeem in ons lichaam
‘verborgen’ zit die we, bewust of onbewust, onbenut laten. Tijdens deze workshop gaan we die
informatie boven water krijgen zodat deze meegenomen kan worden in de ontwikkeling van het
team, gebaseerd op de principes van systeemdenken.
Duur
1 dagdeel (+/-4 uur)
Doelgroep
Team dat wil groeien in samenwerking en op een effectieve en prettige manier haar resultaten wil
bereiken.
Investering
€750,- (excl. BTW, incl. voorbereiding)
Wat neem je mee?
Mocht je nou één van de gelukkigen zijn die deel mag nemen aan deze workshop, dan heb je drie
dingen nodig:
- Gezonde dosis nieuwsgierigheid
- Portie lef
- Bereidheid
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