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Wat is Lumina Team? 
 
Every individual within a team 
has a personal identity yet the 
group, as a whole, often takes 
on certain personality traits of 
its own. Lumina Team 
investigates the team's own 
perspective of their character 
as well as how other people 
view their team, which allows 
them to co‐create greater 
team awareness and 
understanding. Improved team 
relationships ultimately 
culminate in improved overall 
performance. 

 
 
Hoe ziet mijn team eruit? 
De Lumina Team profielschets laat zien welke persoonlijkheidskenmerken uw team heeft en welke plek u 
daarin inneemt. De persoonlijke voorkeuren van alle teamleden en hoe deze zich onderling verhouden 
worden in beeld gebracht. In één oogopslag ziet u de eigenschappen, kwaliteiten én mogelijke blinde 
vlekken van de groep. U ontdekt welke patronen en mechanismen er binnen het team zijn ontstaan en 
welke ontwikkelpunten er liggen. Daarnaast kunt u zien waar en hoe u zelf past binnen het team. 

 
 
Hoe zorg ik ervoor dat ik effectief communiceer met mijn team? 
Lumina Team biedt oefenmateriaal om te communiceren met verschillende soorten teams. U leert hoe u 
op een andere manier uw boodschap over de bühne kunt krijgen, zodat die beter wordt ontvangen in de 
groep en daadwerkelijk aanzet tot verandering. 

 
 
Hoe bevorder ik de samenhang en ontwikkeling van mijn team? 
Inzicht in en het doorgronden van de verschillende persoonlijkheden, drijfveren en communicatiestijlen 
van alle teamleden is de basis voor samenwerking en samenhang in een team. 
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Wat moet ik doen als mijn team niet goed 
functioneert? 
Wanneer een team niet als één geheel functioneert en werkt aan 
een gemeenschappelijk doel, moet er worden gekeken naar de 
diepere waarden. Miscommunicatie tussen de teamleden of tussen 
de teamleden en het management zorgt voor extra complexiteit. 
Deze aspecten zijn van kritisch belang en liggen veelal ten 
grondslag aan het slecht functioneren. Lumina Team brengt deze 
aspecten in kaart en maakt het daarmee mogelijk om samen als 
team oplossingen te bedenken en de richting in te slaan naar een 
goed presterend team. 

 
 
Hoe kan ik een team positief beïnvloeden? 
Een beter inzicht in uzelf en in uw teamleden leidt tot meer 
keuze‐ en interventiemogelijkheden. Lumina Team helpt u bij het 
maken van goede keuzes. 

Wat levert Lumina 
Team mij op?
l U krijgt inzicht in de 

samenstelling van uw team.  
l U leert hoe u effectief 

communiceert met uw 
team.  

l U leert hoe u de samenhang 
en ontwikkeling van de 
groep bevordert.  

l U leert wat u kunt doen als 
het team niet goed 
functioneert.  

l U leert hoe u een team 
positief beïnvloedt.  
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