Teamwerk
Sander D’Huys
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Doelen
• Helpen om kritisch naar jezelf te kijken als
teamplayer
– Waar help ik het team?
– Waar belemmer ik het team?

• Handige tips & tricks meegeven om teamwerk te
bevorderen
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Programma
1. Vertrouwen
2. Mijn teamrol – Geel, Groen, Rood of Blauw?
3. Top 4 frustraties binnen teamwerk
Met praktijkcases na elke module
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Programma
1. Vertrouwen
2. Mijn teamrol – Geel, Groen, Rood of Blauw?
3. Top 4 frustraties binnen teamwerk
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Piramide van Lencioni
Resultaten
Verantwoordelijkheid

Betrokkenheid
Constructief conflict

Vertrouwen
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1. Checklist vertrouwen in jouw team
9
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In teams waar het vertrouwen ontbreekt
 Zwaktes verbergen
 Geen hulp durven vragen
 Snel klaarstaan met oordelen
 Grote afkeer tegenover vergaderingen
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In teams waar veel vertrouwen is
 Fouten toegeven en hulp vragen
 Verontschuldigingen accepteren
 Tijd voor belangrijke zaken
 Risico’s nemen
 Voordeel van de twijfel
 Uitkijken naar gelegenheden om als groep te
kunnen optreden
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Programma
1. Vertrouwen
2. Mijn teamrol – Geel, Groen, Rood of Blauw?
3. Top 4 frustraties binnen teamwerk
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2. Mijn Teamrol
1. Vertrouwen
2. Mijn teamrol – Geel, Groen, Rood of Blauw?
3. Top 4 frustraties binnen teamwerk
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2. Mijn teamrol
• Voorkeursstijl van omgaan met teamleden
• Hoe je spontaan in contact gaat
• Wat comfortabel aanvoelt
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As “activiteit”

Doeners

Denkers

15
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Mensgericht
Emotioneel

As “emotie”

Taakgericht
Rationeel
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Mensgericht
Emotioneel

Doeners

Denkers

Taakgericht
Rationeel
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Mensgericht
Emotioneel
Gele
energie
Doeners

Denkers

Taakgericht
Rationeel
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Impact op een goede
dag
 Brengt dynamiek in het team
 Bevestigt ideeën van anderen
snel
 Gaat mee in het enthousiasme
van anderen, is optimistisch
 Kan anderen snel overtuigen
 Brengt nieuwe ideeën aan
 Heeft een frisse en soms
aparte kijk op het werk
 Grappenmaker
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Impact op een slechte
dag
 Impulsieve beslissingen nemen
 Meegaan in ideeën die niet
realistisch zijn
 Indiscreet zijn tegenover
teamleden
 Chaotisch overkomen
 Anderen onderbreken
 Veel ruimte innemen – heel
aanwezig zijn
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Mensgericht
Emotioneel
Gele
energie

Groene
energie

Doeners

Denkers

Taakgericht
Rationeel
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Impact op een goede
dag
 Toont empathie voor anderen
 Heeft een rustige impact op het
team
 Richt zich op relaties in het team
 Zorgt voor stabiliteit in het team
 Zorgt dat iedereen betrokken is
 Onthoudt verjaardagen en denkt
aan attenties
 Organiseren van samenkomsten
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Impact op een slechte
dag
 Weinig feedback durven
geven
 Afwachtend overkomen
 Zich afhankelijk opstellen
 Conservatief overkomen
 Weinig risico’s durven
nemen
 Conflict vermijden
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Mensgericht
Emotioneel
Gele
energie

Groene
energie

Doeners

Denkers
Rode
energie
Taakgericht
Rationeel
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Impact op een goede
dag
Kan goed onderhandelen
Kan knopen doorhakken
Zorgt ervoor dat het praktisch is
Houdt de tijd in het oog
Zorgt ervoor dat er efficiëntie is
Durft conflicten bespreekbaar
maken

Geeft gemakkelijk feedback
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Impact op een slechte
dag
 Te zelfstandig werken: geen hulp
vragen
 Zwart-wit denken
 Weinig focus op anderen in het
team of het proces
 Een ongeduldige indruk nalaten
 Mening geven waar het niet nodig
is
 Dominant of controlerend
overkomen
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Mensgericht
Emotioneel
Gele
energie

Groene
energie

Doeners

Denkers
Rode
energie

Blauwe
energie

Taakgericht
Rationeel
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Impact op een goede
dag
Wikt zijn woorden
Zelfstandige werker
Spreekt anderen aan op
nauwkeurigheid en kwaliteit

Kan objectieve analyses maken
Zorgt voor diepgang
Let op de details
Is voorzichtig, schat risico’s in
Structureert
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Impact op een slechte
dag
 Het té complex maken
 Geen beslissingen nemen
 Te lang met details bezig
zijn
 Afstandelijk overkomen bij
anderen
 Anderen aanspreken op
pietluttigheden
 Het te theoretisch
benaderen
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Mensgericht
Emotioneel
Gele
energie

Groene
energie

Doeners

Denkers
Rode
energie

Blauwe
energie

Taakgericht
Rationeel

30
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Praktijkcase

31

Case – meeting

32

■ Tine = moderator van de vergadering
(agendapunt “planning najaar” wordt besproken)

■ Jacob: “Collega’s, ik denk ineens aan iets! Wat als we
nu een externe gastspreker laten komen op ons
klantenevent?”

■ Tine: “Jacob, we zijn nog bezig met de planning van het
najaar.”

■ Jacob: zwijgt de rest van de vergadering
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Analyse

34

Jacob – GEEL
Behoefte aan:

•
•
•
•
•
•

Exclusiviteit
Aandacht
Vrijheid
Creativiteit
Innovatie
Brainstorming

35

Tine – ROOD
Behoefte aan:
• Tijdswinst
• Vooruitgang
• Duidelijke doelen en deadlines
• Praktische uitwerking
• Objectiviteit en bondigheid
• Voordelen
• Efficiëntie
• Checklists

36

12

Mogelijke oplossing
• Connectie maken
• Eigen behoeftes bespreekbaar maken
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Programma
1. Vertrouwen
2. Mijn teamrol – Geel, Groen, Rood of Blauw?
3. Top 4 frustraties binnen teamwerk
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3. Frustraties binnen het team

39
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Top 4 frustraties
1. Weinig waardering voor elkaars werk
2. Verschillende visies
3. Groepjesvorming
4. Te veel of weinig inbreng in teamwerk
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Top 4 frustraties
1. Weinig waardering voor elkaars werk
2. Verschillende visies
3. Groepjesvorming
4. Te veel of weinig inbreng in teamwerk
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Frustratie 1. Waardering

42
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• Wees concreet en specifiek
• Toon interesse in elkaars takenpakket
• Loop eens een paar uur met een collega
mee
• Vraag advies
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Top 4 frustraties
1. Weinig waardering voor elkaars werk
2. Verschillende visies
3. Groepjesvorming
4. Te veel of weinig inbreng in teamwerk
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Frustratie 2. Verschillende visies
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•

Wees je bewust van de sociale stijl van een teamlid en investeer
tijd in elkaar
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Enthousiasme

Harmonie

Efficiëntie

Kwaliteit
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Geef erkenning

Wees bondig

Geef steun

Wees volledig
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•

Slik je eigen adviezen even in

•

Gemakkelijk om te onthouden
1) L (uisteren)
2) S (amenvatten)
3) D (oorvragen)
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•

Stel open vragen

51
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•

Stel open vragen
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•

Stel open vragen
– Hoe ben je tot die oplossing gekomen?
– Wat maakt dat je dit zo hebt opgelost?
– Leg me eens uit …
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Top 4 frustraties
1. Weinig waardering voor elkaars werk
2. Verschillende visies
3. Groepjesvorming
4. Te veel of weinig inbreng in teamwerk
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Frustratie 3. Groepjesvorming

55

56

•

Zoek complementaire teamleden op bij
problemen
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Top 4 frustraties
1. Weinig waardering voor elkaars werk
2. Verschillende visies
3. Groepjesvorming
4. Te veel of weinig inbreng in teamwerk
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Frustratie 4. Inbreng
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Case projectmedewerkers
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61

Checklist feedback geven
Describe: ik stel vast…
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Feiten vs. interpretatie
OBSERVATIES

INTERPRETATIES

Je collega zucht

“Hij vindt het niet
interessant genoeg.”
“Hij is laks.”

Je collega haalt een
deadline niet
Je collega spreekt niet veel “Hij is niet verbonden met
tijdens het eetmoment
het team.”
Je collega geeft je
negatieve feedback
Je collega is nogal kort in
de ochtend

“Hij is kritisch en wil mij
onderuit halen.”
“Ik zal wel iets verkeerd
gezegd hebben.”

63
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Feiten vs. interpretatie
OBSERVATIES

INTERPRETATIES

Je collega zucht

“Hij vindt het niet
interessant genoeg.”

Je collega haalt een
“Hij is laks.”
= basis
deadline niet
van veel
Je collega spreekt niet veel “Hij is niet
verbonden met
frustratie
tijdens het eetmoment
het team.”
die zich
opbouwt !
Je collega geeft je
“Hij is kritisch en wil mij
negatieve feedback
onderuit halen.”
Je collega is nogal kort in
de ochtend

“Ik zal wel iets verkeerd
gezegd hebben.”
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Checklist feedback geven
Describe: ik stel vast…
Express: het effect op mij is…
Suggest: ik zou het fijn vinden
als…
Consequence: wat kunnen we afspreken?
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Bedankt voor jullie aandacht!
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