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DE ROUTE NAAR
SNEL ON TRACK IN EEN
SUCCESVOLLE TEAMS
NIEUWE SITUATIE.
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ARE YOU ON TRACK
Een nieuwe werkelijkheid

keuzes. Er is zo veel dat je als team

We zijn razendsnel in een nieuwe situatie
terecht gekomen. Medewerkers en teams

misschien wilt doen, maar is het cruciaal
voor de teammissie? Wat is je taak?

zitten voor langere tijd ineens op afstand van
elkaar. Aanvoelen is lastig en structuur

Als team kun je alleen maar beter worden als

ontbreekt. Hoe houd je iedereen betrokken,
gemotiveerd en fit? Hoe meet je

je weet welk gedrag je succesvol gaat
maken. En je dat succes ook meetbaar hebt

performance van je team en stuur je bij
terwijl je je mensen niet ziet in de dagelijkse

gemaakt. Daarvoor moet je concreet gedrag
benoemen. En een heldere graadmeter

operatie? En hoe blijft jouw leiderschap
inspirerend op afstand?

hebben voor je succes. Dan kun je elkaar
scherp houden, feedback geven en bijsturen

Onze visie

om elke dag beter te worden. Ook op afstand
van elkaar!

Een team kan alleen echt succesvol zijn als
je een kraakheldere concrete missie hebt.
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Daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan
terwijl dat juist nu cruciaal is. Je moet als

Clearfields heeft de beste ingredienten van
twee zeer succesvolle programma’s

team een focus hebben. Op basis van de
missie moet het team een beperkte set

samengevoegd: AMT en On track om je
razendsnel te helpen om weer on track te

kerntaken formuleren. Dat zijn de mission
essentials en vaak gaat dat om pijnlijke

komen in de nieuwe werkelijkheid
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WAT IS ON TRACK ELEMENTS?

LEREN DOOR TE DOEN
•

Intensieve training en begeleiding door het team
van trainers en coaches van de AMT!

•

Een kraakheldere toolkit met de missie van het
team en alle essentials om te kunnen presteren
onder de huidige omstandigheden

•

Profiteren van de best practices van alle teams in
de on track programma’s

•

Een ritme en structuur om samen te werken aan
een steeds beter team

Checking out for the
day. How was your
workday?

•

Je team snel aanpassen aan de
nieuwe situatie

De on track app
We hebben een specifieke app ontwikkeld die
in de loop van april beschikbaar komt.
Daarmee kunnen medewerkers dagelijks
inchecken en uitchecken op hun werkdag en
ze geven feedback op hun werkdag. Zo houd
je efficient feeling met je team en weet je
direct waar je aandacht aan moet besteden.
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5. Een dedicated app* helpt medewerkers om dagelijks in te checken op
de teammissie en uit te checken aan het einde van de werkdag zodat
we constante feedback hebben van de medewerkers
6. We begeleiden vervolgens wekelijks teammeetings en
feedbacksessies zodat het team steeds beter wordt in het aanpassen
in de nieuwe situatie. We ondersteunen de leidinggevende met
specifieke coaching en training op impactvol leiderschap op afstand
ON TRACK ELEMENTS IN STAPPEN
1. Met een online survey inventariseren we de eerste dag alle
inzichten van medewerkers met betrekking tot de teammissie,
de kerntaken en de huidige issues.
2. We interviewen aansluitend alle teamleden, de teamlead en de
opdrachtgever van het team individueel zodat we
achterliggende vraagstukken en individuele knelpunten snel
kennen
3. Met behulp van onze analyse stellen we samen vast wat de
missie, kerntaken, graadmeters en gedrag van het team in de
nieuwe situatie moet zijn.
4. We lanceren de nieuwe aanpak in een gezamenlijke videosessie

7. Medewerkers die extra ondersteuning willen
kunnen gebruik maken van
aanvullende coaching
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READY?

De investering
Samen met het team ontwikkelen we

Het is onze ervaring dat na drie maanden de
begeleiding niet meer nodig is of afgebouwd

razendsnel de toolkit om succesvol te
worden. Dat noemen we ‘getting on track’.

kan worden.

Voor een basis team kost dat EUR 6.900,-.
Begeleiden we een hoger management team

De doorlooptijd van ‘getting on track’ is
maximaal twee weken. In die periode vragen

dan is de investering EUR 9.900,-

we van elk teamlid ongeveer 6 uur. Daarna
vraagt het traject ongeveer 2 uur per week

Daarna begeleiden we het team maandelijks
met intervisie, coachings en training. Dat

van elk teamlid.

vraagt maandelijks om een investering van
EUR 2.875,– per team. Voor een hoger

De stappen van ‘on track elements’ staan
uitgebreid beschreven inclusief een overzicht

managementteam is dat EUR 4.125,-.

van alle kosten.

ONZE CLIENTEN
HOUDEN ERVAN
DAT WE TASTBARE,
INSPIRERENDE EN
BLIJVENDE
VERANDERING
BRENGEN.

WAT JE ER IN STOPT, KRIJG JE VIJF KEER
DUBBEL EN DWARS TERUG
Eelco van Asch Senior Vice President KLM over het
leiderschapsprogramma AMT van Clearfields

