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over de team-output. Hoewel dit een lastig proces kan
A successful team achieves more than what a
zijn, brengt het grote voordelen met zich mee:
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De tweede fase begint met een terugblik op de afspraken
die zijn gemaakt in fase één. en op de resultaten die

Some
basic concepts
deze in de praktijk hebben opgeleverd. Daarna wordt
het samenwerkend vermogen van het team geëvalueerd.

Reddin’s approach includes:
Het team onderzoekt de mate van taakgerichtheid,
• Team Management: a unique form of cooperation,
relatiegerichtheid en effectiviteit van de teamleden en stelt
getting the best out of people.
een plan ter verbetering op.
• Output Management: defining the results to be
achieved rather than the actions to be taken.
komenManagement:
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•Daarna
Situational
when
person
aan
bod:
hoe
het
team
tot
zijn
beslissingen
komt, ofstyle
het
consciously applies the correct management
team
heeft
gekeken naar de gewoontes die er in
in akritisch
specific
situation.

Structuur
The objectives

Zowel het 3-D Team Effectiviteit I als het 3-D Team Effectiviteit IIFollowing
duren tweea aaneengesloten
dagen. Voorafgaand
3-D Team Effectiveness
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a voorbereidend
team has: gesprek met de consultant
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members
themselves
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• A clear definition of responsibilities
and authorities
Anderen
over Team Effectiviteit
• Valuable agreements to build
output-oriented cooperation
• “Reddin oriënteert zich vooraf goed en de intake-fase
• More openness, sincerity and respect
verloopt zorgvuldig”
within the team
• “Meetbaarheid van het resultaat van de training is doel
• Awareness of team restraining forces
op •zich,
Reddin committeert
zich daaraan”
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en
praktijk
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afgewisseld,
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in
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• Agreements per team member based
werksituatie
en laten een
goede opbouw zien”
on individual
feedback
• “De trainers hebben een uitstekend inlevingsvermogen
en zijn goed thuis in de materie”

De Reddin-methode
De Reddin-methode gaat over succes, effectiviteit en
slagvaardigheid. Succes behalen is uitstekende resultaten
bereiken. De Reddin-methode gaat ook over mensen:
management en medewerkers.
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THE 3-D Approach
Werkwijze
The start of the programme

often deals with
establishing the effectiveness areas of the team
Het 3-D Team Effectiviteit wordt veelal in twee fasen
and the individual team members, relative to the
gevolgd. In de eerste fase gaat het om de vaststelling
rest of the organisation. When coaching, the team
van de effectiviteitgebieden van het team en van de
will reach a consensus about their required output.
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Next,
the power of cooperation in the team is
• belangrijke nieuwe inzichten ontstaan in de te halen
being evaluated. The team analyses the degree
output, de strategie, marktpositie en kansen van het team
of task orientation, relationships orientation and
effectiveness of team members and will be asked
De tweede fase begint met een terugblik op de afspraken
to develop a plan for improvement. Other elements
die zijn gemaakt in fase één. en op de resultaten die
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reaches
decisions,
whetheropgeleverd.
the team Daarna wordt
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Team
members
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will
decide whether changes are required.
de manier van vergaderen zijn geslopen, en of de huidige
teamstructuur nog wel voldoet. Een team kent verschillende

Structure
teamstijlen van samenwerking, die worden geëvalueerd

The program will be adjusted to the needs of the
op basis van de 3-D management theorie. Zo zal tijdens
team and can take from 1 to 3 days.
deze sessie blijken of het team even flexibel kan opereren
Prior to the program, the team has a preliminary
als de afzonderlijke
teamleden.
De teamleden
stellen
meeting
with the consultant
delivering
the seminar.
vervolgens
vast
of
aanpassing
nodig
is.
Afterwards, team members individually prepare
themselves by carrying out a number of assignments.
A certain amount of detail is to be decided upon by
the team.
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Structuur
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managed.”
teit and
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• “The measurability of the result of the training is an
objective in itself; Reddin is committed to that.”
die het programma begeleidt. Daarna bereiden de team• “Theory and practice are alternated well during
leden zich individueel voor met behulp van opgaven die
the seminar in a structured way and are very useful
tijdens dit gesprek worden uitgereikt. Dit voorbereidend
in the everyday work situation.”
werk neemt zo’n 6 tot 10 uur in beslag.
• “The trainers show great empathy and know what
they’re talking about.”
heeft het team een voorbereidend gesprek met de consultant

Anderen over Team Effectiviteit
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results.

De Reddin-methode

De Reddin-methode gaat over succes, effectiviteit en
slagvaardigheid. Succes behalen is uitstekende resultaten

Reddin is successful in:

bereiken. De Reddin-methode gaat ook over mensen:
management en medewerkers.
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