Enklare samarbeten
Insikt om personliga styrkor

Vi skapar fungerande
professionella
samarbeten snabbt och

Bättre strategisk ledning
Teamet stärks
Starkare ledarskap
Lösta konflikter

kostnadseffektivt

Duocoaching® är för personer
som vill utveckla sitt
yrkesmässiga samarbete.
Ni kan vara två ledare i ett företag,
en linjechef och en projektledare, en
överordnad och en underordnad eller två
medarbetare som vill kommunicera och
samarbeta bättre med varandra.
Förutsättningen för framgång i Duocoaching® är att ni vill utveckla ert samarbete med varandra. Coaching har ett
framtidsorienterat fokus och betonar det
ni vill lyckas med istället för att fokusera
på det som inte fungerar.

Duocoaching® ger:

Extended DISC®

Individuell utveckling
• Enklare samarbete med andra
• Större förmåga att se sina personliga styrkor
• Kunskap över hur mitt beteende påverkar andra

DuoCoaching® genomförs med Extended DISC®. Detta
är en tydlig kommunikations- och beteendeprofil, såväl
individuellt som för ert samarbete, där det framgår hur ni
lättast förstår och respekterar varandras kommunikativa
lik- och olikheter. Detta är ett värdefullt verktyg för att
få samarbetet att fungera så optimalt som möjligt.
Båda personerna får insikter i hur deras egna sätt att
kommunicera och agera påverkar varandra. Utifrån
dessa insikter beslutas om gemensamma aktiviteter som
utvecklar samarbetet på ett konkret och praktiskt sätt.

Ledarskap
• Bättre strategisk ledning av individer
• Utveckling av ledarskap och coaching
• Underlättar konstruktiv feedback
Utveckling av organisationen
• Bättre kommunikation inom team och mellan kolleger
• Större öppenhet och bättre växelverkan
• Stöd i konfliktsituationer
När samarbeten mellan nyckelpersoner inte fungerar som
de borde kommer alla i deras närmaste omgivning att bli
berörda. Kommunikationen försämras, engagemanget
minskar och viljan att bidra för helhetens bästa avtar.
Målet med DuoCoaching är att skapa professionella
samarbeten som ger alla berörda bättre förutsättningar
för ett effektivt arbetsliv.

Extended DISC® klargör:
• Självinsikt. Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker
gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
•F
 örståelse för andra. Hur kan jag veta vad som driver
personer jag möter? Varför upplever andra samma
situation på ett annat sätt än jag?
•S
 trategier för att skapa goda samarbeten. Hur kan
jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och
långvariga samarbeten?
•T
 eamet. Hur skall vi använda våra talanger? Saknar vi
någon kompetens i företaget? Hur kan vi på ett naturligt
sätt kompensera för det som saknas?

Läs gärna mer på:
www.duocoaching.se

