
We can work it out!
Wat kunnen top teams leren van the Beatles?

Dit document bevat een beknopte beschrijving van de kernboodschap van de nieuwste enterTraining 
presentatie van prof. Erik Van Vooren.

Natuurlijk is het mogelijk om op basis van een telefonische briefing de inhoud te laten aanpassen in 
functie van de objectieven en de context van uw bedrijf of organisatie.

Wat is de boodschap?
Dit is geen presentatie over the Beatles, wel over teambuilding.
De geschiedenis en de uitspraken van The Beatles dienen enkel als
randverhaal, om de principes te illustreren.

De kernboodschap is drieledig:
1. Top teams respecteren een aantal simpele, quasi universele principes.
2. Die principes kan je op een speelse, amusante manier ontdekken in het succesverhaal van The 
Beatles
3. Die principes kunnen samengevat worden in een eenvoudig te memoriseren acroniem T.H.E. 
B.E.A.T.L.E.S. 

Ludieke presentatiestijl
De presentatie is doorspekt met leuke one liners, videoclips en songs van the Beatles.

Zoals altijd slaagt Erik Van Vooren erin om met speelse interacties zijn toehoorders ook actief te be-
trekken bij zijn verhaal. Het is een swingende manier om uw teamleden te laten nadenken over- en 
te inspireren bij hun eigen rol.
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Een ideale starter of afsluiter van uw eerstvolgende teambuilding sessie. Door het ludieke karakter is 
deze presentatie zelfs geschikt om ook een meer feestelijke bijeenkomst van de medewerkers op te 
vrolijken.

Teamwerk: een must
Teamwerk is in de hedendaagse bedrijfscultuur ontzettend belangrijk. Werkgroepen aansturen louter 
op basis van macht lukt niet meer. De leider heeft immers geen kennis- en informatie voorsprong 
meer. Bovendien is er meer competitie want de medewerkers zijn doorgaans goed opgeleid en
ambitieus. Teamwerk leidt tot meer creativiteit, evenwichtiger beslissingen en hogere effectiviteit

THE BEATLES kenmerken van top teams
De 10 kenmerken van een top team laten zich samenvatten in het acroniem:T.H.E. B.E.A.T.L.E.S.
Dit is T.H.E. B.E.A.T.L.E.S.-definitie van een top team:

Teamvaardigheden: Een team is (kleine) groep mensen met aanvullende vaardigheden,

Heading: die zich inzetten voor gemeenschappelijke doelen

Enthousiasme: gedragen door hun enthousiasme

Belief: en hun geloof in elkaar en in hun opdracht

Executional excellence: Die aandacht hebben voor een perfecte uitvoering

Accountability: en zich individueel en gezamenlijk aansprakelijk voelen voor hun opdracht en elkaar
   daar op aanspreken

Trust: die een groot vertrouwen hebben in elkaar,

Leadership: die elk individueel leiding en initiatief durven nemen wanneer nodig

Evolutie: die flexibel zijn om te groeien en te evolueren
Stress: en die ook onder druk elkaar blijven steunen en bemoedigen.


