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Wat is de uitdaging?
• Te veel frustraties en interne conflicten
• Onvrede bij personeel en leidinggevende
• Aanpassingproblemen binnen team
• Te weinig productiviteit en efficiëntie
• Interne communicatie problemen
• Aanhoudende slechte of matige prestaties
• Geen duidelijke training / coaching richting

Wat is de PTA?:

Wat biedt PTA?:

Profiles Team Analyse™ maakt het samenstellen van teams tot een uitdaging en tot iets dat zich direct terugbetaalt. Goed samengestelde teams
komen tot veel betere resultaten, dan alleen presterende individuen. Het
samenstellen van een team is dan ook veel meer dan het bij elkaar brengen van mensen en dan er maar het beste van hopen. Dit systeem geeft
een overzicht van de bijdrage van ieder teamlid afzonderlijk, laat de sterke
punten zien van het team en geeft een signaal aan de teamleider waar de
potentiële problemen zitten.

• Geeft u een betrouwbaar beeld van het niveau van uw teams
• Helpt bij het samenstellen van jouw teams en versneld het proces
• Middels één rapport een duidelijk begeleidingsprogramma
• Concrete methodes om teamgeest en performance te verbeteren
• Efficiëntere taakuitvoering en inzet van medewerkers binnen team
• Beoordeeld door zelf, leidinggevende en directe teamleden

Wat meet PTA?
Geeft de sterke punten van ieder teamlid aan, waarschuwt de teamleider
voor potentiële problemen. Meet gedragsvariabelen als Leidend, Sociabiliteit, Geduld, Nauwkeurigheid, Ambitieus, Positief Verwachtingspatroon,
Evenwichtigheid, Analytisch, Resultaat gericht, Emotionaliteit, Teamspeler,
Kwaliteitsgericht.

• Een duidelijk beeld van de bijdrage van elk teamlid binnen het team
• Er kan effectief worden gecommuniceerd en leiding gegeven
• Teamleden accepteren elkaars normen en waarden sneller
• Reduceren van conflicten en draagt bij voor het oplossen van problemen
• Sneller team succes wat resulteert dat personeel langer blijft
• Een optimaal training en coaching tool voor het team
• Eigen test centrum omgeving en allemaal webbased en toegankelijk

Voordelen van PTA:
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