Wedstrijdje verbeteren doen?
Doe mee aan de Performance Cup!
De Performance Cup is een wedstrijdprogramma van
16 weken. In dit programma combineren we elementen
van sport en spel met het leren en ontwikkelen van
teams op de werkvloer. Zo verbeteren de deelnemende
teams hun prestaties

Waarom?

Wat?

Wij geloven dat ieder mens uiteindelijk plezier heeft in leren door
middel van spel met elementen van sport. Dit draagt bij aan het
continu verbeteren van individuen, teams en organisaties.

Hoe?

De Performance Cup is een competitie tussen teams waarbij leren
en ontwikkelen centraal staat. In deze competitie speel je als team
een wedstrijd gekoppeld aan relevante thema’s op de werkvloer
zelf. Zo leer je als team en verbeter je prestaties. Tijdens de
competitie wordt dit meetbaar en concreet gemaakt.

We gebruiken elementen van topsport die individuen, teams en
organisaties inspireren om zich verder te ontwikkelen. Daarmee
faciliteren we leren zodat prestaties in algemene zin verbeteren.

Het team met de steilste leercurve wint de Performance Cup!
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Quickscan

Kick-off

De Quickscan wordt voor de start gedaan om de beginpositie van je team te
bepalen. Hierbij is geen goed of fout. We kijken hierbij naar de volwassenheid van
een team rondom bepaalde thema’s. Denk hierbij aan het samenwerken op basis
van gemeenschappelijke waarden en doelstellingen, volwassenheid van
prestatiedialoog, effectiviteit van overleggen en het sturen op cijfers.

De Kick-off is de aftrap van de Performance Cup. Het hoe, het waarom
en het programma worden toegelicht. Daarnaast stellen we samen de
sportieve KPI vast. Na de Kick-off staat je team in de startblokken.
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Inspiratiesessie

Online missies

Halverwege het wedstrijdprogramma vindt een inspiratiemoment voor alle
teams plaats. Ook deze sessie heeft een sportief tintje. Tijdens een moment
van rust kijken we terug maar vooral vooruit. Na de inspiratiesessie kan je
team weer fris door met de tweede helft van het wedstrijdprogramma!

De online missies zijn de opdrachten die je team krijgt. Je team scoort punten
als je met elkaar deze missies tot een goed einde brengt. De missies zijn
gerelateerd aan teamelementen die in de sport ook essentieel zijn. Denk
hierbij aan o.a. Teamsamenspel, Wedstrijdanalytics & Prestatiedialoog. Online
missies vinden zoveel mogelijk plaats op de werkvloer, gedurende de
dagelijkse activiteiten van je team.
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Prijsuitreiking
We sluiten af met de prijsuitreiking want na alle inspanningen kan er maar
één team de winnaar zijn! Uiteraard is het de bedoeling om met alle teams
een basis te leggen voor verdere prestatieverbetering. Zo gaan jullie ook na
de Cup door met leren en ontwikkelen.

Offline missies
De offline missie wordt (mede)georganiseerd door de deelnemende teams.
Deze missie staat in het teken van het leveren van een sportieve prestatie met
je team. Offline wil zeggen: niet op de werkvloer. Deze missie voltooi je dus
buiten je reguliere werkomgeving.
Finish

Wat zijn de resultaten?
De Performance Cup kent een aantal vaste onderdelen. Met een
quickscan wordt per team het huidige niveau op elk onderdeel bepaald.
Specifieke missies zijn gericht op het verbeteren van deze onderdelen.
Hieronder zijn een aantal resultaten van de Cup te zien.
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Meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Maarten Holland:

First Time Fix

+ 31 (0) 6 28 18 07 25

Rituitval

| m.holland@hofp.nl

