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[Organisatie-Team] 

Aanleiding  

Passend in de ontwikkeling van de afdeling naar beter presteren, 

zocht dit MT naar een verbetering van de 

Een betere samenwerking in het team en grotere persoonlijke 

leiderschap van de teamleden werd nagestreefd. Als belangrijkste 

verbeterpunten werden gezien: 

• Vergroten (ver)binding als team

• Delen verantwoordelijkheid als team

• Realiseren van gedeeld plan / inhoud

• Creëren van meer plezier in werk

• Tijd nemen voor elkaar 

Aanpak 

Teameffectiviteit wordt bepaald door de kwaliteit van de 

van elke teamlid afzonderlijk (individueel gedrag)

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

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

Daarom is gekozen is voor een focus op effectief 

gedrag en onderliggende COPs. Nodigde daardoor 

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

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 ech

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

Bepalende sessies: 

• Intake, april 2009 

• Startworkshop, 2-daagse sessie, september 2009

• Vervolgworkshop, 2-daagse 

• Vervolgworkshop, 1-daagse sessie, september 2010

• Evaluatie, november 2010

 

De workshops zijn als zeer intensief en productief ervaren. De evalua

zijn positief en de meeste verwachtingen zijn gehaald of overtroffen.

handhaven van de kracht in de ontwikkeling, zoals bij de start ervaren, was 

een uitdaging t.g.v. grote gerichtheid op operatie en inhoud.

 

Casebeschrijving 2 

Passend in de ontwikkeling van de afdeling naar beter presteren, 

zocht dit MT naar een verbetering van de eigen teameffectiviteit. 

Een betere samenwerking in het team en grotere persoonlijke 

werd nagestreefd. Als belangrijkste 

 

Vergroten (ver)binding als team 

Delen verantwoordelijkheid als team 

Realiseren van gedeeld plan / inhoud 

Creëren van meer plezier in werk 

Tijd nemen voor elkaar - delen 

eit wordt bepaald door de kwaliteit van de samenwerking (teamgedrag) 

(individueel gedrag). Gedrag wordt grotendeels bepaald door 

(conditioneringen, overtuigingen en patronen). Teams zijn veelal on

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, 

Nodigde daardoor team en teamlid uit verantwoordelijkheid te 

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

gevolg succesvoller en zinvoller bezig zijn. 

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

stimuleerd om respectvol de echte discussies aan te gaan. Er werd gezorgd voor een sfeer van 

vertrouwen en respect om dit traject aan te gaan. 

daagse sessie, september 2009 

daagse sessie, april 2010 

daagse sessie, september 2010 

Evaluatie, november 2010 

zijn als zeer intensief en productief ervaren. De evaluaties 

verwachtingen zijn gehaald of overtroffen. Het 

handhaven van de kracht in de ontwikkeling, zoals bij de start ervaren, was 

een uitdaging t.g.v. grote gerichtheid op operatie en inhoud. 
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(teamgedrag) en inbreng 

wordt grotendeels bepaald door 

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

inzicht in effectiviteit, 

antwoordelijkheid te 

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

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

rd gezorgd voor een sfeer van 
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Resultaten na 6 maanden  

Algemeen 

Het team heet een grote stap gezet. Het is effectiever geworden en ziet zich als meest effectieve 

team in de omgeving. De teamspirit en samenwerking zijn verbeterd en de teamleden pakken de 

uitdaging goed op.  

Besef is ook dat ze er nog niet zijn. Het is nu even stilstaan om een volgende stap te maken en de 

scherpte te behouden. 

Betere prestatie 

• Het team is effectiever geworden 

• Slag gemaakt tot het meest effectieve team in de organisatie 

• Meer aandacht voor proces en interactie, naast techniek en inhoud 

• Zet stappen om de samenwerking met andere afdelingen te verbeteren 

• Doelstellingen zijn helder, gedeeld en gedragen 

• Helderheid m.b.t. LT richting e doel van de afdeling 

• Commitment van het team t.g.v. gedeeld en gedragen beeld van richting en doel 

 

Grotere teameffectiviteit 

• De teamspirit en samenwerking zijn groeiende 

• Teamleden voelen zich steeds meer thuis in het team 

• Betere balans tussen sfeer en effectiviteit 

• Meer aandacht voor proces en interactie 

• Teamregels en -waarden zijn samen afgesproken 

• Teamleden spreken elkaar daarop aan  

• Verandering in gedrag en inbreng van teamleden  

• Minder terughoudend in de interactie 

• Meer onderzoekend, bijvoorbeeld waarom ze niet altijd zeggen wat we willen zeggen 

• Meer ruim om te zeggen je vindt, ook als je het lastig vindt 

• Naast ratio (inhoud) meer gevoel toelaten in discussies 

 

Resultaten na 14 maanden 

Algemeen 

Het MT heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt en mooie resultaten bereikt. Het is 

constructiever geworden met ruimte voor plezier, waardering en uitdaging. 

Het traject heeft energie gekost, maar vooral heel veel opgeleverd. Het traject heeft veel zin, 

bezinning en wijsheid opgeleverd. Het heeft inzicht verschaft in effectiviteit, gedrag en onderliggende 

conditioneringen, overtuigingen en patronen. Het heeft uitgenodigd tot individueel en collectief 

verantwoordelijkheid nemen. Met bewuste keuzen om zelf effectiever te zijn en beter samen te 

werken. Met als gevolg succesvoller en zinvoller bezig zijn. 
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Beter presteren 

Een sterker team, dat beter presteert, effectiever samenwerkt met ande

en de onderneming beter laat presteren.

• Doelstellingen worden effectiever gerealiseerd

• Veranderingen zijn effectief 

• Mooie stap gezet in professionalisering v

• Impact van de afdeling in de onderneming is groter

• De toegevoegde waarde staat niet (meer) ter discussie; team doet er toe

• De rollen en verantwoordelijkheden worden sterker en zelfverzekerd opgepakt

• Anderen zijn meer aan het werk gekregen

Grotere teameffectiviteit 

Een andere teamspirit, een nieuwe basis voo

effectiever, succesvoller en zinvoller bezig

• Andere teamspirit en grotere verbondenheid

• Meer één, meer team, meer één team, meer dan ooit

• Sfeer, waarin men meer kwetsbaar en open zijn en alle

• Grotere interesse en meer aandacht om elkaar in het team echt te begrijpen

• Toegenomen acceptatie van ieders eigen

• Een echt andere manier van 

• Betere benutting van 

• Beter luisteren en doorvragen i.p.v. 

• Meer balans in aandacht voor inhoud en het proces van samenwerking

• Een constructievere en respectvollere sfeer en set

• Grotere verantwoordelijkheid en eigen inbreng 

• Bewuster van de eigen kwaliteiten en valkuilen

• Meer uitgesproken in 

• Een constructievere sfeer om elkaar feedback te geven en same

• Meer daadwerkelijk uitspreken van de waardering naar elkaar toe

• Prettigere staat van presteren en leren in en met het team

• Samen scherper zijn op individuele en gezamenlijke ontwikkeling

Casebeschrijving 2 

Een sterker team, dat beter presteert, effectiever samenwerkt met anderen 

en de onderneming beter laat presteren. 

Doelstellingen worden effectiever gerealiseerd 

Veranderingen zijn effectief geïmplementeerd 

ooie stap gezet in professionalisering van de afdeling 

Impact van de afdeling in de onderneming is groter 

toegevoegde waarde staat niet (meer) ter discussie; team doet er toe

De rollen en verantwoordelijkheden worden sterker en zelfverzekerd opgepakt

Anderen zijn meer aan het werk gekregen 

 

een nieuwe basis voor samenwerking en grotere persoonlijke effectiviteit om 

effectiever, succesvoller en zinvoller bezig te zijn. 

Andere teamspirit en grotere verbondenheid 

Meer één, meer team, meer één team, meer dan ooit 

Sfeer, waarin men meer kwetsbaar en open zijn en alles bespreekbaar is

Grotere interesse en meer aandacht om elkaar in het team echt te begrijpen

Toegenomen acceptatie van ieders eigen-aardigheden 

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

Betere benutting van kwaliteiten in het team beter en meer overlaten 

en doorvragen i.p.v. “jumping into conclusions and solutions”

Meer balans in aandacht voor inhoud en het proces van samenwerking

Een constructievere en respectvollere sfeer en setting (proces) 

Grotere verantwoordelijkheid en eigen inbreng van teamleden 

Bewuster van de eigen kwaliteiten en valkuilen 

in team, “hard” op de inhoud maar “zacht” op de relatie

sfeer om elkaar feedback te geven en samen te ontwikkelen

Meer daadwerkelijk uitspreken van de waardering naar elkaar toe 

Prettigere staat van presteren en leren in en met het team 

Samen scherper zijn op individuele en gezamenlijke ontwikkeling 
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toegevoegde waarde staat niet (meer) ter discussie; team doet er toe 

De rollen en verantwoordelijkheden worden sterker en zelfverzekerd opgepakt 

grotere persoonlijke effectiviteit om 

s bespreekbaar is 

Grotere interesse en meer aandacht om elkaar in het team echt te begrijpen 

, waarbij men elkaar helpt en versterkt 

en meer overlaten aan collegae 

“jumping into conclusions and solutions” 

Meer balans in aandacht voor inhoud en het proces van samenwerking 

team, “hard” op de inhoud maar “zacht” op de relatie 

n te ontwikkelen 


