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[Organisatie-Team] 

Aanleiding  

Het team was 6 maanden onderweg. Het was voor de meesten 

nog wat onwennig en onzeker. Maar het ging eigenlijk wel goed in 

het team. De strategie en doelstellingen waren duidelijk. De 

samenwerking was prettig en er was weinig verschil van inzicht.  

Maar het team was ook aangenaam verrast door de effectiviteit 

van een ander afdelingsteam. Die hadden net een doorbraak 

gemaakt tijdens een 2-daagse op de hei. Dat team was in de 

organisatie een voorbeeld geworden van een effectief samenwerkend team.  

Dus besloot het team gezamenlijk op zoek te gaan naar een grotere teameffectiviteit met als doel 

gezamenlijk beter te presteren. Doel was om een doorbraak te maken in de samenwerking in het 

team en in de persoonlijke effectiviteit van de teamleden. 

Aanpak 

Teameffectiviteit wordt bepaald door de kwaliteit van de samenwerking (teamgedrag) en inbreng 

van elke teamlid afzonderlijk (individueel gedrag). Gedrag wordt grotendeels bepaald door 

onderliggende COPs (conditioneringen, overtuigingen en patronen). Teams zijn veelal onbewust van 

deze COPs op team en individueel niveau. En van het effect daarvan.  

Daarom is gekozen is voor een focus op effectief gedrag. Dit traject verschafte inzicht in effectiviteit, 

gedrag en onderliggende COPs. Nodigde daardoor team en teamlid uit verantwoordelijkheid te 

nemen en bewuste keuzen te doen om zelf effectiever te zijn en beter samen te werken. Met als 

gevolg succesvoller en zinvoller bezig zijn. 

Teamleden werden geprikkeld uit de eigen comfortzone te komen, uitgenodigd om diep te gaan en 

gestimuleerd om respectvol de echte discussies aan te gaan. Er werd gezorgd voor een plezierige 

sfeer van openheid, vertrouwen en respect om dit traject aan te gaan. 

Bepalende sessies: 

• Intake, april 2009 

• Startworkshop, 2-daagse sessie, september 2009 
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Resultaten na de startworkshop 

Algemeen 

De 2-daagse is ervaren als een zeer plezierige, intensieve en productieve ont-dekkingsreis. De 

verwachtingen van de deelnemers zijn overtroffen en de evaluaties zijn zeer positief. Uitdaging is de 

kracht in de ontwikkeling als team te behouden. 

 

• WOW! We hebben het als team gedurfd en gedaan. We zijn 

diep gegaan en hebben mooie dingen bereikt. 

• Onze verwachtingen zijn overtroffen: het was een waardevol 

avontuur! Meer gekregen dan verwacht. Smaakt naar meer. 

• Het was fijn, met bijzondere momenten, boeiende verhalen en 

waardevolle oefeningen (o.a. complimenten geven en 

“roddelen”). De waarde van ons samen-zijn is duidelijk. 

• Het was “something completely different!” Afwijkend, anders 

dan gewent, verfrissend en leuk. De tijd is voorbijgevlogen 

 

Direct teameffect 

• We zijn (eindelijk) een team geworden en ontwikkelen ons verder 

• We hebben een stap gezet in open, constructief en respectvol zijn als team 

• We hebben onze kwetsbaarheid kunnen tonen 

• We hebben verrassende nieuwe kanten en beelden van mensen ontdekt 

• We hebben ervaren dat we samen (veel) meer kunnen 

• We hebben ontdekt welke meerwaarde we hebben voor en met elkaar  

• We hebben een grote verbondenheid en gelijkgezindheid gevoeld 

• We hebben de kracht ontdekt van waarderend kijken naar elkaar (Complimentenrondje)! 

 

Effect op de bedrijfsresultaten 

• We hebben een goed beeld waar we naartoe gaan en 

wat ons te wachten staat! 

• We hebben veel inzichten, inspiratie en informatie 

opgedaan als team en individueel 

• We hebben mooie dingen bereikt met het team in de 

2-daagse 

• We hebben aha Erlebnissen gehad en nieuwe 

ontwikkel- en leervragen ontdekt 
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Resultaten na 6 weken 

Direct teameffect 

Een andere teamspirit, een betere basis voor effectiever, succesvoller en zinvoller bezig zijn.  

• Gegroeid in constructief, effectief gedrag van het team 

• Effectiever als team in de omgeving door echt, eerlijk 

gedrag 

• Sterker acteren als team (van binnenuit) naar buiten 

• Grotere gerichtheid op samen met anderen i.p.v. 

afzetten tegen 

• Een grotere teamspirit en verbondenheid, met effectiever 

gedrag als resultaat 

• Meer inzicht in de mens achter de collega (met eigen 

drijfveren en stijlen) 

• Een andere teambasis om met elkaar verder te gaan; 

verder dan ooit gekomen 

• Minder zwarte pieten en competitie (gevoel van 

competitie is uit het hoofd) 

• Een echt andere manier van samenwerking, waarbij men elkaar helpt en versterkt 

• Duidelijkere afspraken, die transparant en zichtbaar zijn (aan de muur) 

• Vermogen tot onderscheid in inhoud, proces en mens 

• Inzicht om boven de emotie te staan in een stevige inhoudelijke discussie 

• Meer aandacht voor het proces (samenwerking) en de mens, naast inhoud 

• Grote oplossingsgerichtheid als persoon en als team 

• Meer gebruik maken van elkaars sterkten (samen goed weten wat er speelt) 

• Aangepaste verantwoordelijkheden met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid  

• Meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid  

• Grotere ruimte om de urgente en dringende goed op te pakken 

• Een constructieve sfeer om elkaar feedback te geven en inhoudelijk uitgesproken te zijn 

• Meer laten zien wat er goed gaat en meer zien wat er goed is 

• Betere sfeer om met elkaar tot ontwikkeling te komen 

 

Effect op de bedrijfsresultaten 

Een sterker team, dat beter presteert, effectiever samenwerkt met klanten en de onderneming beter 

laat presteren. 

• Een zichtbaar beter resultaat in de samenwerking met klanten 

• Grote effectiviteit in backoffice processen en projecten  

• Sterk gezamenlijk optreden naar de omgeving (verbetering van samenwerking) 

 


