
ACT® TEAM

ACT Team is een slimme, innovatieve methodiek die het mogelijk maakt om 
in slechts 12 minuten het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen 
een team te meten. Deze meting geeft inzicht in de manier waarop het team zijn taken 
uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en confl icten oplost. De overzichtelijke 
ACT Teamrapportage geeft een buitengewoon goed beeld van het gemeten team.

Hoe werkt de ACT® Teammeting?
Het unieke van ACT is de combinatie van tekst en beeld. Tijdens de meting (via internet) maakt ieder teamlid een 
keuze uit verschillende symchetypische beelden en competentieteksten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, 
zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Als er een match bestaat tussen het beeld 
en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst 
ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties. 

 Inzicht in samenwerken en teamperformance

Tegelijkertijd meet ACT waardoor iemand gedreven wordt: door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels 
uit de omgeving? Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. 
ACT Team legt een relatie tussen tussen competenties die iemand van nature bezit of aangeleerd heeft. Slagkracht 
ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren.

De som maakt het team 
Aan het einde van de sessie horen we vaak: “Dit hadden we jaren eerder moeten doen!”. ACT Team werpt namelijk 
een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de 
som der delen. Het resultaat is een optimaal presterend team. 

Het geheel is meer 
dan de som der delen

Lees meer over ACT® op: MyHBMsupport.nl

ACT® is a trademark of myHBMResearch, psychometric instruments for individuals, teams and organisations.
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