Investeren in Mensen is als ‘Investors in People NL Business partner’ al meer dan vijftien
jaar een vaste samenwerkingspartner van Investors in People Nederland. Vanuit die rol
ontwikkelen wij eigenzinnige toepassingen van het Investors in People gedachtengoed.

‘Mental floss’ voor mensen met ambities
Mensen, teams en organisaties hebben om zich volledig te ontplooien en succesvol te zijn
gezamenlijke focus nodig. Op hun doelen, hun ambities, hun waarden en in hun teamwork. We werken
allemaal in een steeds sneller veranderende omgeving en dat eist veel van ons gezamenlijke vermogen
om ons snel aan te passen. Je moet dat weten wat je wilt.
Maar hoe krijgen jullie inzicht in ieders ambities met jullie organisatie en met team, hoe zorg je voor
samenhang en hoe vertaal je dat naar acties die jullie daarbij helpen, met een duidelijke opbrengst
voor ogen?
In AmbitionLab hebben wij voor jullie voor dat doel een inspirerende, actiegerichte en hoogwaardige
werkomgeving gecreëerd.
Zet het geluid aan van jouw device en klik op onze Lab Rat in de afbeelding. Dan ga je naar de speciale
website van AmbitionLab en zie je hoe dat jullie dat in ons AmbitionLab kunnen aanpakken.

AmbitionLab is bedoeld voor (management)teams, besturen, teams en projectgroepen. Voor eigenlijk
elke groep die over een langere periode moet samenwerken en die zich daarin doelgerichtheid moet
ontwikkelen: inhoudelijk en in het samenwerken als zodanig.
We maken bij AmbitionLab gebruik van een unieke combinatie van spel- en werkvormen, die het
‘goede gesprek’ over jullie ambities ondersteunen. Daarna gaan we naar de opbrengsten van acties en
naar de acties zelf. We hebben een heldere meetlat om jullie zelf te laten bepalen wat er in jullie
organisatie of team moet gebeuren om jullie ambities te realiseren. Eerst het Why, dan het How en
dan het What. We begeleiden jullie en waar dat mogelijk is versnellen we het proces en het trekken
van conclusies met behulp van technische hulpmiddelen.
AmbitionLab zorgt voor focus, is compact van opzet en kost dus relatief weinig tijd en geld. Aan het
einde heeft het team een leuke en inspirerende ochtend of middag gehad. Er zijn dan échte stappen
gezet in het bepalen van jullie gezamenlijke ambities én iedereen weet het welke eisen dat op welke
terreinen gaat stellen aan het teamwork. Dat werken we voor jullie uit in een beknopt en helder
rapport waarmee jullie verder kunnen.
AmbitionLab kan een zelfstandige workshop/activiteit zijn waarbij een groep mensen zijn
ambities/waarden bepaalt en verwerkt in acties.
Het kan ook een kennismaking zijn voor organisaties die een goede eerste indruk willen krijgen van de
Investors in People-aanpak, die aan teamrollen wil werken met Belbin Teamroles of aan hun waarden
met bijvoorbeeld het gedachtengoed van Richard Barrett. We hebben daarvoor ook aparte modules
die we voor jullie kunnen combineren. Je kunt natuur ook vaker terugkomen.
Onze thuisbasis is het
‘Duvelhok’ in Tilburg maar als
jullie willen, komen we naar
jullie toe.
Er is altijd wel een
inspirerende werkomgeving
bij jullie in de buurt te
vinden.
Wij staat bij elkaar opgeteld voor zo’n 30 jaar ervaring in de adviespraktijk, opgedaan in tientallen
organisaties en met honderden mensen waarmee we hebben samengewerkt. Voor AmbitionLab zijn
we vooral schatplichtig aan Simon Sinek, Meredith Belbin, Richard Barrett en Investors in People. En
we blijven natuurlijk leren van onze deelnemers.
Onze eigen ambitie: mensen en organisaties hun volledige potentieel benutten en daarmee de wereld
net een beetje beter maken.
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