Factsheet createResults

Realiseert je team topdoelen,
of doen ze gewoon hun werk?

Wij geloven dat het super lastig is om topdoelen te realiseren.
Dat heeft een aantal oorzaken en als je daarmee rekening houdt
dan lukt het om sublieme resultaten te halen.
Herken je dit ook?

Hoe halen we sublieme resultaten met je team?

Loop je er tegenaan dat je team al druk genoeg is met het
gewone werk? Vindt je team het lastig om doelen om te zetten
in concrete resultaten? Stellen de mensen ambitieuze doelen
die vaak niet gehaald worden?

Wij reiken de createResults-methode aan en zorgen voor een
strakke begeleiding tijdens workshops en het traject.

Vier oorzaken, vier oplossingen

• We betrekken je hele team.
• We zorgen voor een gezamenlijk beeld van de omgeving van
het team en kiezen daarna de doelen waarmee het team de
grootste impact creëert.

We zien dat er vier oorzaken zijn voor het niet halen van resultaten:
• Teveel doelen en ambitie

• We werken in een ritme van 100 dagen: lang genoeg om doelen te realiseren en te kort om in te dutten.

• Het gewone werk gaat door

Programma

• Te grote stappen

Globaal bestaat het createResults programma uit drie fasen.

• We gebruiken alleen ons hoofd, te weinig onze creativiteit

1. Voorbereiden
We bereiden ons goed voor met voorbereidende
gesprekken en een korte analyse.

Vier oplossingen
Met de volgende vier oplossingen lukt het om concrete resultaten te halen, naast het gewone werk:
• Beperk je tot drie topdoelen
• Doe niet te veel in één keer
• Zet consequent kleine stappen
• Werk aan doelen die zinvol zijn
Wij leren je om met dezelfde mensen, maar door ander gedrag,
sublieme resultaten te halen.

Voordelen voor het team

2. De kickoff workshop
We begeleiden twee workshopdagen met een basisprogramma, op maat gemaakt voor het team.
3. Je topdoelen realiseren
We begeleiden het team driemaal tijdens de 100 dagen.
Het doel ervan is om de resultaten van het team te verbeteren.
Hoewel het in de basis een standaard programma is, is ieder
bedrijf en elke situatie uniek. We maken daarom altijd een
programma op maat voor je team.

• Werken aan topdoelen, zoals een nieuw product ontwikkelen, meer omzet halen, een nieuwe markt aanboren of op
een andere manier met klanten omgaan.
• Effectief samenwerken aan groei, innovatie en slagvaardigheid in de toekomst.
• Werken met energie en voldoening.

Waarom zou je wachten met het creëren van sublieme resultaten?
Neem nu contact op met ons!.

Senanto B.V.
Willem Plojterlaan 33
9766PL EELDERWOLDE
(050) 364 78 46

Kijk voor meer informatie op: https://www.senanto.nl/creeerresultaten

advies@senanto.nl

