Teams in

ﬂow

De tijd waarin we nu leven, vraagt om radicale vernieuwing. Organisaties moeten nu
sneller schakelen dan ooit om überhaupt bij te kunnen blijven. Dit vraagt om nieuwe
vormen van organiseren. Flow, onze natuurlijke staat van zijn, is een sleutel naar
moeiteloos samenwerken en creëren vanuit het volle potentieel van individuen en
teams.
Sneller dan ooit
Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid werden we
geconfronteerd met zo'n hoge snelheid en complexiteit. We
schuiven van een gecompliceerde naar een complexe wereld.
En dan te bedenken dat de digitalisering en de technologische
ontwikkelingen eigenlijk nog maar net zijn begonnen.

Moeiteloos samenwerken
Deze workshop neemt je mee op een ontdekkingsreis naar
flow en het belang ervan in de deze tijd. Waarom flow de
route is naar effectiviteit, betekenis en bezieling. Naar
moeiteloos samenwerken en creëren vanuit overvloed in
een continu sneller veranderende en complexere omgeving.

Nieuw organiseren
Veel organisaties zijn op dit moment dan ook ontevreden met
hun organisatiemodel; het past niet langer bij deze nieuwe
realiteit. Op veel plaatsen wordt er met nieuwe vormen van
samenwerken geëxperimenteerd. Daarbij wordt vaak vooral
gefocust op de harde factoren van samenwerken zoals
structuur en process. Denk bijvoorbeeld aan Agile of Design
thinking.

Praktisch model
Aan de hand van een praktisch model ervaar je welke
condities er nodig zijn om naar flow te bewegen.
Bovenal leer je hoe jij persoonlijk maar ook jouw team en
organisatie daar zijn voordeel mee kan doen.

Zacht is de sleutel
Onderzoek na onderzoek toont aan dat het geheim van
succesvol samenwerken onder complexe omstandigheden
veel meer zit in het ‘zachte', zoals de samenhang, de
onderlinge relaties, hoe veilig mensen zich voelen, de cohesie
in een team en het bewustzijn van de mensen. Daar zit de
sleutel naar werken in flow, naar team synergie, collectieve
intelligentie en naar werken gebaseerd op een groter weten.

Meer weten ?

Maak op de volgende manieren kennis met werken in flow :

Teams in flow

Ontdek flow en wat het
voor jouw organisatie kan
betekenen.
lise@schimmel.one

Gebaseerd op 10 jaar onderzoek
Teams in flow is een verhaal over de resultaten van 10 jaar
onderzoek in een research programma in samenwerking
met meer dan 40 organisaties.

elfried@klarenbeek.one

Creating in flow

Leer in een dag de
principes van flow toe te
passen en ontdek hoe
samen te creëren vanuit
flow.

Transformation in flow
Ontdek de kracht van flow
door een week met een
team van idee naar
uitgewerkt prototype te
stromen.

