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Met dit traject voor teamontwikkeling 
versterken teamleden de onderlinge 
samenwerking en verstevigen zij hun 
positie binnen de organisatie.  
 
Zij leren elkaars talenten (h)erkennen, 
bekijken rollen opnieuw en krijgen een 
scherper beeld van hun plek in relatie tot 
de strategische koers van de organisatie. 
Niet communicatiestijlen of kleuren staan 
centraal maar het gesprek over kwaliteiten 
en samenwerking. 
 
Ik gebruik tijdens het traject de 
AEM-Cube® als assessment tool en basis 
voor het gesprek. Een pragmatische 
methodiek die iedereen intuitief begrijpt.

AEM-Cube® scan van elke medewerker  
Persoonlijke terugkoppeling per 
medewerker (rapport én gesprek) 
Teambeeld en adviesrapport 
1-daagse team sessie 
Terugkomdag

MEER INFORMATIE 
Yvette van Aarle 
 
yvette@betterstories.nl 
06 27 077 109

Duidelijk beeld van de team 
samenstelling en kracht van 
individuele teamleden.



"Dit geeft 
ontzettend veel 
inzicht en praktische 
houvast!"

AEM-CUBE®
Ik gebruik gedurende dit traject de
AEM-Cube® als methodiek om
inzichten te geven. Het is een
wetenschappelijk gefundeerd en
wereldwijd veelgebruikte assessment
tool die individuen en teams helpt om
beter samen te werken. De tool
visualiseert hoe iemand van nature
omgaat met werksituaties en in welke
ontwikkelfase van de organisatie hij of
zij het meest op zijn of haar plek is.
Daarnaast meet en voorspelt de AEM-
Cube® de dynamiek binnen een team
of organisatie door het in beeld
brengen van strategische en
cognitieve diversiteit. Een belangrijke
voorspeller van goed lopende teams.
Zo draagt de AEM-Cube® bij aan
organisatiesuccess.

Gemaakt voor teams

De AEM-Cube® is gebaseerd op 20 
jaar onderzoek over de componenten 
en dynamica van effectieve teams en 
individuen in een verschillende 
situaties en culturen. 

3-D inzichten

Het onderzoekt drie belangrijke
dimensies van aanpassingvermogen:
Attachment, Exploratie en het
Managen van complexiteit. Samen
met de plek van de organisatie op de
groeicurve (S-curve) ontstaat inzicht in
natuurlijk gedrag, frictie en
ontwikkelpunten.

Tool voor ontwikkeling

De AEM-Cube® helpt bij het realiseren
van de organisatiestrategie,
vergroting van wendbaarheid,
teambuilding, recruitment,
(team)coaching en
carrièrebegeleiding.


