Groeps Stijlen Inventarisatie
Wat is GSI ?
Met de Groeps Stijlen
Inventarisatie (GSI) kunnen
teams onderzoeken wat er
gebeurt als groepsleden
samenwerken.
Dit instrument helpt het team
om vast te stellen welke
patronen in de interactie
bijdragen tot een goed
groepsresultaat en welke niet.
Waar de overgang van training
naar werksituatie vaak
moeizaam is, biedt GSI
uitkomst. Het team genereert
namelijk zelf feedback op het
groepsfunctioneren op een
manier die steeds herhaald kan
worden, dus ook op de
werkplek.
In wat voor situaties en
programma's kan GSI worden
gebruikt ?

zonder begeleiding gebruikt kan
worden);
3 het analyseren van het profiel
met behulp van de Handleiding
voor de Deelnemer;
4 het opstellen van een ontwikkelingsplan;
5 het uitvoeren van een hermeting om te zien of de gestelde
doelen bereikt zijn.
Benodigde tijd voor het invullen
van de GSI:
20 minuten
N.B. Het gebruik van GSI is
gekoppeld aan een opdracht of
situatie, zodat concrete groepsprocessen geanalyseerd kunnen
worden. Hiertoe kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt
van de Bedrijssimulatie of een
Overlevingssimulatie van Human Synergistics.

GSI Cirkeldiagram

Team Building
Ontwikkeling van bestaande
teams
Deblokkering van groepen
Etc.

Hoe werkt GSI ?
Het werken met GSI gebeurt in
vijf stappen:
1 het invullen van de vragenlijst
(72 items);
2 het berekenen van de ruwe
scores voor de 12 stijlen en het
schetsen van een groepsprofiel
(het formulier drukt door en is
voorzien van een duidelijke
gebruiksaanwijzing, zodat het

Waarom kiezen voor
het instrument GSI ?
Met GSI krijgt u in korte tijd
inzicht in de groepsdynamica,
op grond waarvan de groep zich

verder kan ontwikkelen
GSI is het resultaat van
jarenlang wetenschappelijk
onderzoek en daarom een effectief en betrouwbaar instrument
GSI kan steeds opnieuw
toegepast worden om teams
optimaal te ontwikkelen

Informatie
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Ir H.H.G. Doedijns,
human synergistics-doedijns,
Statenplein 14a,
2582 EZ Den Haag,
070 - 511 69 81

