THE UNFAIR ADVANTAGE PROGRAM
Performance verhoging voor top teams
Met het inzicht en de ervaring van hockey legende en columnist Jacques
Brinkman is de duiding van het algoritme van Teamily compleet. Samen brengen
ze de olympische kleedkamer naar de boardroom. Brinkman is een winnaar pur
sang: naast zijn twee olympische titels werd hij ook tweemaal wereldkampioen. Al
die glorierijke momenten kwamen hem niet aanwaaien.
Zijn loopbaan werd gekenmerkt door incidenten en conflicten. Toch wist hij met
zijn ploeggenoten altijd op het juiste moment precies wat nodig was om te
overwinnen. Zijn ervaringen en lessen uit de topsport en bedrijfsleven bieden
samen met het algoritme van Teamily een unfair advantage, een kans om cruciale
teams binnen multinationals te laten excelleren.

HELDERE ROLVERDELING IS CRUCIAAL VOOR SUCCES
Wie begint er? Wie maakt er af? Wie
houdt zich aan de regels en wie breekt
ze op het moment dat het nodig is?
In de TEAMDRIVER CONSTELLATION
zie je in een helder diagram waar de
krachten en zwaktes van het team
liggen. Wie is er het sterkste in
bepaalde situaties om in te springen en
leiding te nemen.
Jacques maakt de vertaling naar de
kleedkamer-bespreking waar de
opstelling en tactiek van een topsport
team worden bepaald.

SUCCES IS BINNEN HANDBEREIK ALS IEDEREEN IN
ZIJN KRACHT STAAT.
Samen succes behalen kan alleen als
iedereen in zijn kracht staat. In elk
team zijn er rollen te verdelen. Wie is
het meest geschikt om welke rol op te
pakken? Ontdek het in je persoonlijke
profiel.
Met wie bouwen we de achterhoede,
welke spelers domineren het
middenveld en welke mensen stellen
we op in de voorhoede om voor het
hele team de overwinning zeker te
stellen.

Het team inzicht
Wie begint? Wie maakt af? Wie houdt
zich aan de regels en wie breekt ze op
het moment dat het nodig is?
In de TEAMDRIVER
CONSTELLATION zie je in een helder
diagram waar de kracht en zwakte van
het team liggen. Wie is er de sterkste
om in bepaalde situaties in te springen
en leiding te nemen.

HOE GAAT HET MET HET TEAM?
In de kleedkamer mag alles gezegd
worden in de topsport. Met de TEAM
SENTIMENT score halen we boven
water wat er aan de hand is in het
team. Voelen we ons veilig? Is de
missie helder? Kunnen we samen
afspraken maken? Vragen die het
inzichtelijk worden met de TEAM
SENTIMENT score.

Safety & Cohesiveness

Strength & Structure

Dependability & Collaboration

Feedback & Rewarding

"Hard work beats talent when
talent doesn't work hard"

"Transformation is nothing more
than a sequence of challenges. You
just need to figure which talent
should drive what challenge."

Jacques Brinkman - Winnaar pur sang

Raimo van der Klein - Creator of TEAMDRIVER

THE UNFAIR ADVANTAGE
Het programma past elk bedrijf dat nadenkt over innovatie, transformatie of
verandering. Het programma is dermate praktisch dat het vrijwel direct resultaten
oplevert.
Wij nodigen uw graag uit voor een nadere kennismaking met het UNFAIR
ADVANTAGE programma.
Meer informatie: https://www.teamily.com/brinkman-unfairadvantage/
Jacques Brinkman
Tel 06 53778994

Matthijs Draijer
Tel 06 21394088
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Opstelling

Kleedkamer

Wedstrijd

Het algoritme van TEAMDRIVER
maakt de spelers inzichtelijk.

Met de basisopstelling gaan we de
rollen binnen het team analyseren.

Na de theorie gaan we dan ook
daadwerkelijk aan de slag.

Door middel van mapping van het
team en de vergelijking met het DNA
van diverse topteams uit de
Nederlandse topsport maken we een
basis- of startopstelling.

Begrijpt ieder van elkaar waar hij of zij
op het veld speelt, wat is er nodig en
wie doet er wat op welk moment. Hier
worden de parallel met topsport en
(over)winnen in business gemaakt.

Elk team dat de opstelling kent en
daarmee zijn of haar rol heeft gaat het
veld op. In de business start het
projectteam en zal met de nieuwe
inzichten het project draaien.

RAPPORT

TRAINING

COACHING

