
 TeamsDNA®

Direct inzicht in team 
kwaliteiten

Ideale input voor team sessies

Gecombineerde 
assessmentuitslagen

Inclusief Quick Guide, 
toelichting en tips

Direct inzicht in de 
kwaliteiten van een team 

Het team assessment TeamsDNA® geeft 
direct inzicht in de kwaliteiten van een team 
als geheel. TeamsDNA® biedt bruikbare 
informatie voor een (team)manager met 
een helder antwoord op vragen als: Hoe ziet 
dit team eruit? Hoe werkt dit team het best 
samen? Past dit bij de doelstellingen die 
wij als team willen bereiken? Zijn wij een 
toekomstgericht team?

Input voor teamsessies
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Direct inzicht in de kwaliteiten van een team als geheel 

Online Team Assessment
Daarnaast is TeamsDNA® uitstekend te 
gebruiken als input voor een teamsessie. 
Hoe staan we ervoor als team? Wat kunnen 
we uitnutten en wat kan beter? Hoe kunnen 
we als team samen groeien in de toekomst? 
Door als team na te denken over de 
voorkeuren en de sterke en zwakke punten 
van het team, bevorder je de samenwerking 
en teameffectiviteit en krijg je als team 
inzicht waar er ruimte is voor verbetering.



• Teamaanleg: 5 hoogste en laagste teamcompetenties
• Teammotivatie: 3 hoogste en laagste teamdrijfveren
• Teamvoorkeursrollen en drijfverenprofiel
• Team Learning Agility score met benchmarks
• Team Learning Agility score per dimensie met aanleg

en motivatie
• Team intelligentiescore (optioneel)

Individueel overzicht 

TeamsDNA®

Gecombineerde 
assessmentuitslagen

TeamsDNA® integreert verschillende individuele 
assessmentuitslagen tot een gecombineerde 
teamuitslag met uitleg. In één oogopslag zie je 

de volgende teamkwaliteiten:

PowerPoint, toelichting en tips 

Alle assessmentdata worden automatisch gecombineerd 
tot een overzichtelijke PowerPoint. Met één druk op de 

knop creëer je zo een duidelijke teamfoto. Meteen 
bruikbaar voor een presentatie of teamsessie. Een 
begeleidende PDF biedt een Quick Guide om direct aan de 

slag te gaan met TeamsDNA®. Als je verdere verdieping 
zoekt of handvatten nodig hebt voor een teamsessie, 
wordt daarna per TeamsDNA® PowerPoint dia een extra 
toelichting gegeven met verdere uitleg en tips.
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Daarnaast kan ook ieder teamlid een eigen 
overzicht downloaden met zijn of haar individuele 
uitslagen: persoonlijke top 5 competenties | 
persoonlijke score op de top 5 teamcompetenties | 
persoonlijke top 3 drijfveren | persoonlijke 
voorkeursrol | persoonlijke Learning Agility 
uitslagen. Handig bij een teamsessie.




