SAMENWERK-SPEL
‘Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.’





“De kunst van communiceren is verstaan wat er niet gezegd wordt. Heb je weleens het gevoel dat niet alles
uitgesproken wordt in de praktijk? Hoe komt dit en welke oplossingen zie jij?”
“Moeten alle medewerkers in de praktijk een ondernemersmentaliteit hebben? Licht eens toe.”
“Een beginnende tandarts krijgt een ervaren assistent en voelt zich hierdoor geïntimideerd. Op welke manier kunnen
zij het beste met elkaar samenwerken? “

Bent u ook zo benieuwd wat u medewerkers hierop zullen antwoorden? Speel dan met uw team het Dental
Care Professionals SAMENWERK spel!

Of u nu een kleinere praktijk met enkele medewerkers heeft of een groot team aanstuurt, uw medewerkers zijn
erg belangrijk voor de geleverde kwaliteit binnen uw praktijk. Iedere medewerker draagt bij aan een succesvolle
bedrijfsvoering, een optimale patiëntenzorg en aan de werksfeer. Niet alleen als eenling, maar zeker ook als
team. Door goed samen te werken kan men synergie realiseren. Daarmee wordt bedoeld dat samengaan van
delen meer oplevert dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Dus 1 plus 1 is 3. Het SAMENWERK spel van
Dental Care Professionals brengt uw team verder!
Speciaal ontwikkeld voor de mondzorg
Het SAMENWERK spel van Dental Care Professionals is een interactief bordspel en een krachtige manier om
elkaar beter te leren kennen. Het spel geeft verrassende inzichten en praktische handvatten om als team beter
samen te werken. Door middel van specifiek op de mondzorg gerichte vragen komen allerlei aspecten van
samenwerken binnen een mondzorgpraktijk aan bod. Spelenderwijs delen deelnemers hun visie en
beantwoorden vragen uit hun dagelijkse praktijk over het hebben én realiseren van ideeën, over ondernemen
(experimenteren, energie, daadkracht, eigenaarschap), over samen doen (elkaar kennen, kennis delen,
aanspreken) en over het verbinden van prestatie en plezier. En u als tandarts-eigenaar krijgt vaak verrassende
informatie over uw organisatie!
Het SAMENWERK spel wordt gespeeld in groepjes van 4 à 5 personen. We hebben meerdere spellen, dus uw
hele team speelt tegelijk. Speelduur is ongeveer 1,5 uur. Wellicht goed om te weten: spelen buiten reguliere
kantoortijden is ook mogelijk. Het spel wordt toegelicht, begeleid en geëvalueerd door onze HR adviseur.
Contact
Voor meer informatie en een offerte belt u Drs. Nicole Roskamp, HR Adviseur op 035-6959501 of u mailt
n.roskamp@dcprofs.nl voor het maken van een afspraak voor een inspirerende middag of avond.
Succes verzekerd!
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