
19-11-2018

1

Sneller een team

Samenwerken
Stel, over een jaar zijn jullie een team dat echt heel goed samenwerkt.

Waaraan zul je dat merken?

Ouders

Kinderen

Directie

Collega’s

Wall of Wonders
Wall of wonders
Verleden: wat dacht, voelde, zie, deed je?

Heden: wat denk, voel, zie, doe je

Toekomst: wondervraag

Met elkaar delen en elkaar 

zonder oordeel bevragen

Teamontwikkeling

Afhankelijk Losse individuen Afwachtend Monoloog

Conflict Beginnende groep Wedijveren Discussie

Samenhang Effectieve groep Trots Dialoog

Zelfsturing Zelfstandige groep Open, effectief Open dialoog

Meetinstrument Teamontwikkeling ©
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SAMENHANG
Taakorientatie                 Effectiviteit                     Communicatie         Probleemoplossing

CONFLICT
Taakorientatie                 Effectiviteit                     Communicatie         Probleemoplossing

Meetinstrument Teamontwikkeling 

Team in de problemen

Een jeugdteam 6 mensen, inclusief manager, heeft jullie gevraagd te helpen.

Er is spanning tussen enkele teamleden en er is spanning tussen het team en de manager.

Er is een tijd een manager geweest die niet goed functioneerde, het team te veel losliet. Het 
team heeft een tijd zonder manager gedraaid en vind het nu lastig om aan deze manager te 
wennen.

Wat zouden jullie het eerste uur doen van de eerste bijeenkomst?
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Team in de problemen

Stel over een paar maanden zien we elkaar weer. 

De teamcoaching en al de acties die we gaan doen hebben succes gehad.

Dan stel ik de vraag: “en, hoe gaat het ?”

Wat zeggen jullie dan? Wat gaat er dan anders dan nu? 

Waaraan zou ik dat kunnen zien als ik een dag mee zou draaien?

Wat merk je van elkaar? Wat merken anderen?

werkvormen
❑Gewenste situatie in beeld brengen: Teamfoto: Loop buiten rond en maak ee
foto van hoe dat jij de optimale samenwerking ziet, toneelstukje over de 
gewenste situatie

❑Dialoog: Indianenrondje: World café (grote groepen / met stakeholders)

❑Problemen bespreken: Waarderende duo-gesprekken, Teaminterview, 
schaalvraag

❑Acties benoemen: Schaalvraag: zoek een voorwerp dat het thema verbeeld 
waar het team aan gaat werken. Bepreek dit met behulp van de schaalvraag. 

❑…


