
Waar is het voor?
Lumina Team onderzoekt het 
perspectief van zowel het team zelf als 
van anderen op het teamkarakter. 
Deelnemers co-creëren een groter 
teambewustzijn en begrip en leren de 
unieke bijdrage van elk lid te 
waarderen.

Lumina Team is een uitbreiding van 
Lumina Spark (geen extra vragenlijsten 
nodig!). Er wordt gewerkt met de 
digitale Team Viewer waarmee 
deelnemers de dynamiek van hun team 
visueel kunnen verkennen.

De sleutel tot het creëren van een goed 
presterend team ligt in het echt 
begrijpen van elkaars persoonlijkheid, 
motivatie en gewenste 
communicatiestijl. Het begrijpen van 
diepere waarden en voorkeuren 
bevordert het respect dat mensen 
nodig hebben om effectief samen te 
werken.

Het profiel van het Lumina Team laat 
precies zien waar en hoe mensen in het 
team passen. Met de interactieve 
teammandala kunnen ze de kwaliteiten 
en kenmerken binnen hun team zien, 
evenals de potentiële blinde vlekken. 
Met dit bewustzijn kunnen teamleden 
vervolgens een goed presterende 
teamomgeving co-creëren.

Werk beter, samen. Klanten 
noemen de Lumina Team-ervaring 
een echt Aha! -Moment. 
Gemakkelijk te begrijpen taal en 
impactvolle visuals benadrukken 
onmiddellijk de kwaliteiten en het 
gedrag binnen een team. Het 
resultaat is gemotiveerde 
werknemers die werken in high-
performing teams en hierdoor 
betere resultaten behalen.
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Gebruik de Team Viewer om interactief 
de persoonlijkheid van het team te 
verkennen

Snel zien hoe het team onder druk 
verandert

Leer hoe je effectief kunt communiceren 
binnen het team

Pas het leren meteen toe op het team en 
jezelf
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Wat zijn de voordelen?
Ieder individu binnen een team heeft een persoonlijke 
identiteit, maar de groep als geheel heeft vaak een eigen 
persoonlijkheid. Lumina Team biedt je inzichten in 
manieren om jouw boodschap over te brengen, zodat 
deze beter wordt ontvangen door de groep en 
uiteindelijk resulteert in effectieve resultaten.
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Weet wat je moet doen als een team 
niet presteert

Communiceer effectief binnen jouw 
team

Waardeer diversiteit en 
verschillende manieren van werken

Creëer goed presterende teams

Hoe is het opgebouwd?
Lumina Team is een uitbereiding van Lumona Spark, 
en dus gebaseerd op de online vragenlijst van 144 vragen. 
Hierdoor zijn er voor het gebruik van Lumina Team geen 
aanvullende vragenlijsten nodig! De uitkomsten van alle 
deelnemers worden weergegeven in een dynamisch 
teamwiel, om meer inzicht te krijgen van de voorkeuren 
binnen het team. Lumina Team biedt de mogelijkheid tot 
seperate teamwielen per persona (Instinctief, Dagelijks en 
Overbelast) voor optimale teaminzichten.
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