WERKBOEK
Teamontwikkeling

INLEIDING
Waarom en voor wie een werkboek?
Steeds meer zorgorganisaties werken met zelfstandige teams die hun werk zelf
organiseren. Dat betekent meer regelruimte voor professionals om samen met de
cliënt er voor te zorgen dat cliënten een aangenaam leven kunnen leiden en zich thuis
voelen. Dit werkboek biedt praktische werkvormen om het beste uit die teams te halen.
De werkvormen zijn bedoeld voor teams die zich willen ontwikkelen. Soms zullen
teams eerst nog begeleiding nodig hebben bij het toepassen van de werkvormen.
Dit werkboek richt zich dus ook op teamcoaches en managers.
Wordt een voetbalteam met sterspelers automatisch wereldkampioen? Nee! Zij moeten daar keihard voor trainen.
Ze moeten elkaar goed kennen, precies weten waar elk teamlid goed en minder goed in is, elkaar waarderen en
vertrouwen en helpen als het moeilijk wordt. Door te oefenen op hun samenwerking kunnen ze samen veel meer dan
alleen, en ook meer dan de beste speler uit het team alleen zou kunnen. Dit is voor teams in de zorg, die optimale zorg
aan hun cliënten willen verlenen, precies hetzelfde.

Waarom een model voor teamontwikkeling?
De basis van dit werkboek is het model van teamontwikkelruimte van Karin Derksen (www.teamontwikkelruimte.nl). Waarom
kiezen we voor dit model?

• Het is eenvoudig en praktisch.
• Het is niets nieuws, want elk team onderneemt de vier activiteiten al die in het model van teamontwikkelruimte
centraal staan.
• Het biedt een hulpmiddel voor betere samenwerking dat leidt tot betere zorg voor de cliënt.
Hoe vind je je weg in dit boek?
Dit boek is een werkboek, je kunt dus overal in het boek starten. Het is niet bedoeld als leesboek om vanaf het begin tot het
einde helemaal door te lezen.
We lichten eerst kort het model van teamontwikkelruimte toe. Vervolgens vind je per activiteit een inleiding en vijf werkvormen
die je als team in kunt zetten om samen beter te worden in die activiteit. De keuzematrix helpt je om een passende werkvorm
te kiezen waar je als team mee aan de slag wilt.

Voor elke werkvorm is rechts bovenaan de pagina aangegeven
• hoeveel tijd je nodig hebt:

30-60

• en of je de werkvorm alleen uitvoert, met 1 partner of met het hele team:

Bij dit werkboek hoort een digitaal dossier. In het dossier vind je nog meer werkvormen per activiteit.
Deze kun je downloaden en uitprinten: www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling.
We wensen je veel plezier, ontwikkelruimte en succes met je team!
In voor zorg!, 2015
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NIETS NIEUWS ONDER DE ZON!
Moet het nu opeens allemaal anders? Komt werken aan teamontwikkelruimte er
extra bij? Nee, absoluut niet. Reflecteren, organiseren, dialoog voeren en toekomst
creëren - deze activiteiten doe je namelijk altijd al met je team, alleen doe je dat
vaak onbewust. Het model helpt om dit meer gestructureerd te doen.

Toekomst creëren,
je gezamenlijke
visie

Reflecteren,
stilstaan
bij je werk

Dialoog voeren,
in gesprek
met elkaar

Organiseren, wie,
wat, wanneer
en hoe

We lichten het toe met een voorbeeld.
Marian wil een vakantie uitje voor de cliënten organiseren. Ze agendeert dit voor het teamoverleg. De bespreking
loopt als volgt:
‘Ik wil graag iets leuks doen met onze cliënten tijdens de zomerperiode, wie heeft er een goed idee?’ vraagt
Marian. Emma vraagt:’ Voor welke cliënten zou je dat willen?’ Marian wil dit voor alle cliënten. ‘Misschien
moeten we meer dan één iets organiseren, want we moeten wel rekening houden met de grote verschillen in
mogelijkheden en beperkingen van onze cliënten’, brengt Anouk in. Diane stelt voor: ‘Zullen we dan eerst even
een paar minuten brainstormen wat we allemaal zouden kunnen doen en dan samen kijken voor welke cliënten
wat leuk is en dan concrete afspraken maken wie wat verder uit gaat werken, want we hebben maar een kwartier
nu voor dit agendapunt?’ Ans zegt: ‘Goed plan, alleen wil ik nog graag weten waarom we graag iets leuks willen
doen in de zomerperiode, wat moet dat opleveren?’ Etc.
Kortom: teamontwikkelruimte maken is niet iets wat er extra bijkomt. Je maakt het in je samenwerking. Je bent
daar de ene keer als team succesvoller in dan de andere keer. Hoe beter je dit doet als team, hoe beter jullie
teamresultaat zal zijn. Dat vraagt wel om de samenwerking regelmatig met elkaar een paar minuten te evalueren
op die vier activiteiten. Denk aan het voetbalteam, hoeveel zij moeten trainen om succesvol te zijn. Die worden ook
niet alleen maar door veel oefenen met voetballen vanzelf kampioen. Daar is teamontwikkelruimte voor nodig!
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KEUZEMATRIX
Wanneer gebruik je welke werkvorm?
Hoe kunnen wij…

Toekomst
creëren

•
•
•
•
•
•
•

onze missie en visie vertalen naar onze dagelijkse praktijk
werken vanuit onze missie en visie
onze (team)overleggen resultaatgericht maken
doelgericht overleggen met elkaar
ons richten op dat wat echt belangrijk is
helder krijgen hoe we zelf veranderen
omgaan met veranderingen

Mogelijke werkvormen

Ga naar...

Pagina

Van visie naar concreet gedrag, Het verbeelden van de visie, Een tegeltje
Van visie naar concreet gedrag, Het verbeelden van de visie, Een tegeltje
Een resultaatgericht (team)overleg
Een resultaatgericht (team)overleg
Anders denken, anders doen, Een tegeltje
Anders denken, anders doen
Anders denken, anders doen

Toekomst creëren 4, 1, 3
Toekomst creëren 4, 1, 3
Toekomst creëren 5
Toekomst creëren 5
Toekomst creëren 2, 3
Toekomst creëren 2
Toekomst creëren 2

19, 13, 17
19, 13, 17
21
21
15, 17
15
15

Hoe kunnen wij…

Dialoog voeren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

elkaar complimenten geven
elkaar (beter/meer) aanspreken
nagaan of we de ander goed hebben begrepen
elkaar (beter/meer) feedback vragen en geven
actief luisteren en doorvragen
tussendoor samenvatten
vragen anders stellen
de juiste vraag kiezen (open en gesloten)
elkaar vragen stellen in plaats van gelijk een eigen mening te geven

Mogelijke werkvormen

Ga naar...

Pagina

De complimentenstoel
Feedback vragen, De complimentenstoel
Samenvatten, Verschillende vragen, Nieuwsgierig zijn
Feedback vragen, De complimentenstoel
Nieuwsgierig zijn
Samenvatten
Verschillende vragen, Nieuwsgierig zijn
Nieuwsgierig zijn
Samenvatten, Nieuwsgierig zijn

Dialoog voeren 1
Dialoog voeren 2, 1
Dialoog voeren 4, 5, 3
Dialoog voeren 2, 1
Dialoog voeren 3
Dialoog voeren 4
Dialoog voeren 5, 3
Dialoog voeren 3
Dialoog voeren 4, 3

27
29, 27
33, 35, 31
29, 27
31
33
35, 31
31
33, 31

KEUZEMATRIX
Wanneer gebruik je welke werkvorm?
Hoe kunnen wij…

Organiseren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

efficiënt(er) besluiten
keuzes maken
keuzes maken in wat we nog wél en niet moeten blijven doen
taken verdelen
verantwoordelijkheden in het team verdelen
overleggen op tijd laten verlopen
zo efficiënt mogelijk overleggen
blijven verbeteren
tijd maken voor verbetering

Mogelijke werkvormen

Ga naar...

Efficiënt besluiten nemen
De beslisboom
De beslisboom
Werkzaamheden verdelen
Werkzaamheden verdelen
Tijd bewaken
Tijd bewaken
Het verbeterbord
Het verbeterbord, De beslisboom

Organiseren 2
Organiseren 1
Organiseren 1
Organiseren 3
Organiseren 3
Organiseren 5
Organiseren 5
Organiseren 4
Organiseren 4, 1

Pagina
45
43
43
47
47
51
51
49
49, 43

Hoe kunnen wij…

Reflecteren

•
•
•
•
•
•
•

onze overleggen structureel evalueren
fris naar ons werk blijven kijken
omgaan met verschillende meningen en standpunten
omgaan met meningsverschillen (conflicten)
actief zoeken naar andere mogelijkheden en oplossingen
persoonlijke kwaliteiten zien en benutten
verschillen in het team als kans zien

Mogelijke werkvormen

Ga naar...

Evalueren met een cijfer
Gluren bij de buren, Benut meningsverschillen
Benut meningsverschillen, Mening, feiten en gevoelens
Mening, feiten en gevoelens, Benut meningsverschillen
Gluren bij de buren, Benut meningsverschillen
Kwaliteitenmuur
Kwaliteitenmuur, Benut meningsverschillen

Reflecteren 2
Reflecteren 3, 1
Reflecteren 1, 5
Reflecteren 5, 1
Reflecteren 3, 1
Reflecteren 4
Reflecteren 4, 1

Pagina
59
61, 57
57, 65
65, 57
61, 57
63
63, 57
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TOEKOMST CREËREN,
JE GEZAMENLIJKE VISIE

TOEKOMST CREËREN,
JE GEZAMENLIJKE VISIE
Toekomst creëren betekent dat je samen de stip op de horizon bepaalt. Welk resultaat
wil je gezamenlijk behalen? Of welk vraagstuk wil je samen oplossen? Welke toegevoegde
waarde lever je voor de cliënten? Deze vragen spelen op lange en korte termijn.
Dus ook: welk resultaat wil je in een overleg van een uur behalen of met een agendapunt?
Teveel of te weinig toekomst creëren
Teams die (te) weinig toekomst creëren missen de focus, ze dwalen snel af en verliezen
daardoor kostbare tijd. Bijvoorbeeld tijdens het teamoverleg is het doel van een
agendapunt niet duidelijk. Het ene teamlid had zich verheugd om daarover eens met
elkaar in discussie te gaan, een ander teamlid verwacht dat er nu eens direct een
duidelijk besluit wordt genomen en weer een ander wil nu eens graag inbrengen wat
de cliënten hiervan vinden. Je begrijpt, dit wordt geen goed overleg. Een gezamenlijk
beeld is cruciaal voor teamsucces.
Teams die (te) veel toekomst creëren bedenken te snel een resultaat of oplossing,
waardoor ze misschien een betere, of de beste, oplossing over het hoofd zien. Ze komen
er dan na verloop van tijd achter dat hun vraag niet echt is opgelost en moeten weer
opnieuw beginnen.

Toekomst
creëren

Vragen die je kunt stellen om toekomst te creëren in je team:
• Welke zorg willen en kunnen wij komend jaar aan onze cliënten bieden?
• Wat is ons belangrijkste doel van het zorgdossier? Voor wie schrijven we in
het zorgdossier?
• Wat wil je dat de bespreking van het agendapunt ‘team uitje organiseren’
oplevert?
• Waar willen wij als team in uitblinken?
• Waarom willen we de familie meer betrekken bij de zorg? Wat willen we dat
dat oplevert?
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TOEKOMST CREËREN 1

20-50

HET VERBEELDEN
VAN DE VISIE
Werken vanuit een visie en kernwaarden zorgt voor betere resultaten en prettigere
samenwerking. Jullie weten wat jullie willen en waarom
Het is dan belangrijk dat alle teamleden weten wat die
visie is en wat dat betekent voor de samenwerking en in
de praktijk. Alleen ‘praten over…’ levert soms niets of
weinig op. Eén beeld zegt vaak meer dan duizend
woorden.
Door samen een collage te maken werk je op een
creatieve manier aan jullie visie of kernwaarden. De
collage is geen doel maar een middel om – op een leuke
en beeldende manier – met elkaar in gesprek te gaan.

Tips

• Betrek vrijwilligers, leidinggevenden en andere
disciplines en collega’s.
• Laat een collage maken door cliënten en hun
familie (of doe het samen met hen): hoe zien zij de
visie en kernwaarden?
• Hang de ‘mooiste‘ collage op in een wissellijst.

Zo pak je ‘t aan
Voorbereiding:
• verzamel een flinke hoeveelheid tijdschriften
• zorg voor scharen, lijm, plakband, stiften of kleurkrijt
• zorg voor elke subgroep voor een leeg flipovervel of A3
Stap 1:
Bekijk met elkaar de visie, missie en/of kernwaarden
van je organisatie of team. Meestal staan ze op de
website. Of vraag er anders naar.
Stap 2:
Verdeel het team in subgroepen van 4-5 teamleden.
Elke subgroep krijgt de materialen om een collage te
maken.
Maak met je subgroep een collage die de visie, missie
of kernwaarden verbeeld. Denk daarbij aan:
• Hoe zien die visie en kernwaarden eruit?
• Wat zijn dan opvallende of kenmerkende beelden of
woorden?
• Welke plaatjes of woorden passen bij onze visie of
kernwaarden?
• Hoe ziet onze zorg eruit? Wat willen we over een jaar
laten zien?

Ga vooral met elkaar in gesprek over de beelden en
woorden: waarom kiest een collega een bepaalde foto
of tekst? Gebruik voor deze stap minstens een half uur.
Stap 3:
Hang alle collages op en geef alle teamleden de
gelegenheid elkaars collage te bekijken.
Stap 4:
Bespreek daarna de collages. Het gaat om het gesprek
met elkaar, niet om de mooiste of beste collage.
• Wat valt op?
• Welke beelden of woorden kwamen vaak terug?
• Wat betekent dit voor ons dagelijks werk en voor
onze samenwerking?
Stap 5:
Hang de collages op een goed zichtbare plek op,
bijvoorbeeld in de teamkamer of op een plek waar ook
cliënten en hun familie ze kunnen bekijken. Het levert
vast gespreksstof op.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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TOEKOMST CREËREN 1
Aantekeningen:
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TOEKOMST CREËREN 2

20-50

ANDERS DENKEN,
ANDERS DOEN
De zorgt verandert voortdurend. Nieuwe woonvormen, andere organisatiestructuren,
grotere of juist kleinere teams, meer samenwerken. Van ‘zorgen voor…’ naar ‘zorgen dat...’
Veranderen betekent meestal ook ‘anders denken en
anders doen’. Maar hóe denken we dan anders en wát
doen we dan anders?
Deze werkvorm helpt je antwoorden te vinden op: wat
doen we dan niet meer of minder? Wat blijft hetzelfde?
Wat doen we anders of wat is nieuw? Op een overzicht
met een stoplicht breng je in kaart wat je blijft doen, wat
je niet blijft doen, en wat je anders gaat doen.

Tips

• Bespreek het stoplicht regelmatig: lukt het om iets
minder of juist meer te doen? Waarom wel/niet?
• Kloppen de punten op het stoplicht nog, of hebben
jullie ondertussen andere inzichten gekregen?
Pas ze dan zo nodig aan.
• Het stoplicht is een middel om met elkaar in.
gesprek te gaan, geen doel.

Zo pak je ‘t aan
Voorbereiding:
Maak op een flipover 3 rijen met een stoplicht. Elke rij
krijgt 1 kleur van het stoplicht (rood, oranje of groen):

Stap 3:
Hang alle stoplichten op en geef de teamleden de
gelegenheid elkaars stoplichten te bekijken.

Stap 1:
Kies een thema waarover je met elkaar in gesprek
gaat. Bijvoorbeeld een nieuwe visie, een andere
woonvorm, invoeren van zelfsturende teams, enz.

Stap 4:
Bespreek met elkaar de stoplichten:
Wat valt op? Wat zijn de grootste verschillen tussen nu
en straks? En wat betekent dat voor ons werk?
Waarom stoppen we met bepaalde zaken (=rood) en
waarom pakken we iets wat nieuw of anders (=groen)
is op? Sta ook stil bij wat goed is en wat blijft (=oranje).
Vooral de onderlinge dialoog is belangrijk.

Stap 2:
Verdeel het team in subgroepen van 4-5 teamleden en
geef elke subgroep een flipover met een stoplicht.
Bespreek met elkaar wat er in de nieuwe situatie
verandert: waar stoppen jullie mee, wat blijft en wat is
nieuw of anders? Noteer de opmerkingen in de juiste rijen:
• Rood: hier stoppen we mee
• Oranje: dit blijven we doen
• Groen: dit is nieuw of anders

Stap 5:
Maak een ‘verzamelstoplicht’ door de opmerkingen
waarmee iedereen het eens is te noteren en hang dit
op een zichtbare plaats op.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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TOEKOMST CREËREN 2
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TOEKOMST CREËREN 3

30-60

EEN TEGELTJE
Als team werk je beter en succesvoller samen als je een heldere visie, een duidelijk
beeld, van de toekomst hebt.
Een visie vertaalt zich ook in het beleid en de praktijk van
alledag. Soms kan een spreuk, gezegde of motto meer
zeggen dan een ‘vage visie’ of je helpen bij het beter in
praktijk brengen van die visie.
Samen een ‘tegeltje’ maken is een speelse(re) manier om
de visie van je team of organisatie met elkaar te
bespreken.

Tips

• Vraag bewoners en hun familie een tegeltje te
maken met hun kijk op de zorg of de
ondersteuning die zij wensen.
• Hang elke week (of maand) een andere tegel op,
leg de focus op die tekst.
• Voeg nieuwe tegeltjes toe.

Zo pak je ‘t aan
Voorbereiding:
• Zorg dat er voor elk teamlid een ‘wandtegeltje’ is.
Print hiervoor de voorbeeldtegel (zie bijlage) op ware
grootte op stevig papier.
• Zorg voor pennen en plakband (om de tegeltjes op te
hangen).
Stap 1:
Bespreek met elkaar de visie, missie en/of
kernwaarden van je organisatie of team. Meestal staan
ze op de website. Of vraag er anders naar.
• Wat betekenen deze woorden voor cliënten, voor
familie, voor vrijwilligers en voor jouw werk?
• Wat betekent het voor jullie als team, voor jullie
samenwerking, voor de manier van communiceren
en omgaan met elkaar?
• Hoe vertaal je de visie naar jullie dagelijkse praktijk?
Wat doe je meer of anders? Of wat laat je juist?

Stap 3:
Hang de tegeltjes op en bespreek ze met elkaar.
• Ga na of ze passen bij de visie, missie, kernwaarden
van de organisatie en het team. Waarom wel?
Waarom niet?
• Het gaat niet om goed of fout, maar om het gesprek
en de achterliggende gedachte.
Stap 4:
De best passende tekst kan op een echt tegeltje
gedrukt worden, zie bijvoorbeeld www.truttigtegeltje.nl.
• Om een keuze te maken kun je bijvoorbeeld ieder
teamlid vragen om zijn/haar top 3 van tegeltjes te
kiezen. Het tegeltje met de meeste stemmen eindigt
op de eerste plaats.

Stap 2:
Op basis van de visie en het teamgesprek bedenkt elk
teamlid een spreuk of motto voor op een wandtegeltje.
En schrijft dit op.
• Wees creatief!
• Gebruik een toepasselijke al bestaande spreuk of
gezegde (al dan niet met een kleine verandering of
verdraaiing).

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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TOEKOMST CREËREN 3

Aantekeningen:
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TOEKOMST CREËREN 4

20-50

VAN VISIE NAAR
CONCREET GEDRAG
Het is niet altijd makkelijk om de visie van een organisatie of van je team te vertalen naar
de dagelijkse praktijk en concreet gedrag. Vragenstellen en deze met elkaar bespreken
kan dan helpen.
Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met: ‘De cliënt staat
centraal’? En hoe laat je dat daadwerkelijk zien in je
gedrag en in de dagelijkse gang van zaken?
In onderstaand stappenplan krijg je suggesties om aan de
gang te gaan met het vertalen van de visie naar
gedragsregels en praktijkafspraken.

Tips

• Bespreek de gedragsregels/handvatten/afspraken
regelmatig.
• Gebruik ze bij functioneringsgesprekken of
teamevaluaties.
• Stel samen met cliënten, familie, vrijwilligers de
gedragsregels/handvatten vast.
• Evalueer met cliënten en familie hoe jullie de
gemaakte afspraken in praktijk brengen en hoe
tevreden zij zijn met het resultaat daarvan?

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Wat is de visie van je organisatie, locatie of team? Zoek
dit op. Meestal staat die op jullie website.
Stap 2:
Kies één element uit de visie. Bijvoorbeeld: ‘op het
individu gebaseerde welzijns- en woonomgeving’ of
‘behouden van de zelfstandigheid van de cliënt’.
Stap 3:
Beantwoord voor dat element (een deel van) deze
vragen:
• Waarom willen we dat?
• Wat willen we daarmee bereiken?
• Welke kernwaarde(n) horen bij dat element?
• Welk concreet gedrag van medewerkers naar
cliënten en andere betrokkenen hoort daarbij?
• Welk gedrag is taboe en past niet in het beeld van
deze visie?

• Welk gedrag van de leidinggevende stimuleert dit
gedrag?
• Bespreek ook concrete situaties: Wat zijn situaties
waarin we dit al doen? Of wat zijn situaties die dan
eigenlijk niet meer voor mogen komen?
Stap 4:
Bespreek met elkaar gedragsregels/handvatten/
afspraken die passen bij dit visie element. Leg ze vast.
Voorbeeld
Bekijk ter inspiratie de visiecirkel van De Waalboog
(www.invoorzorg.nl/visiecirkel)

Stap 5:
Kies een ander element en herhaal de stappen.

Naar een idee van: Coachingskalender 21 april 2014, Uitgeverij Nelissen en M. Lingsma / A. Boers 2009.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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TOEKOMST CREËREN 4

Aantekeningen:
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TOEKOMST CREËREN 5

120-180

EEN RESULTAATGERICHT
(TEAM)OVERLEG
Hoe zorg je voor een effectief (team)overleg? Het geheim zit in een goede voorbereiding.
Het belangrijkste is dat je goed nadenkt over het doel van je overleg en het doel van elk
agendapunt.
Vragen die vooraf bijvoorbeeld belangrijk zijn:
• Wil je elkaar informeren of wil je met elkaar in
discussie over een onderwerp?
• Wil je verschillende meningen horen of moet er een
besluit genomen worden?
• Wie moeten er aanwezig zijn om je resultaat te behalen?
Stel steeds de vraag ‘waarom?’. Waarom delen we deze
informatie? Waarom moet iemand aanwezig zijn? Zolang
je logischerwijs nog ‘waarom’ kunt vragen heb je het
resultaat nog niet te pakken.

Tips

• Begin elk punt met het benoemen van het doel om
dit punt met elkaar te bespreken. Dus maak
duidelijk wat de bespreking ervan op moet
leveren. Rond ook af, met een samenvatting
waarin je opnieuw noemt wat het doel was en wat
nu de uitkomst is.
• Sluit positief af: bedank iedereen voor de inbreng.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Wat is de visie van je organisatie, locatie of team? Zoek
dit op. Meestal staat die op jullie website.
Stap 2:
Kies één element uit de visie. Bijvoorbeeld: ‘op het
individu gebaseerde welzijns- en woonomgeving’ of
‘behouden van de zelfstandigheid van de cliënt’.
Stap 3:
Beantwoord voor dat element (een deel van) deze
vragen:
• Waarom willen we dat?
• Wat willen we daarmee bereiken?
• Welke kernwaarde(n) horen bij dat element?
• Welk concreet gedrag van medewerkers naar
cliënten en andere betrokkenen hoort daarbij?

• Welk gedrag is taboe en past niet in het beeld van
deze visie?
• Welk gedrag van de leidinggevende stimuleert dit
gedrag?
• Bespreek ook concrete situaties: Wat zijn situaties
waarin we dit al doen? Of wat zijn situaties die dan
eigenlijk niet meer voor mogen komen?
Stap 4:
Bespreek met elkaar gedragsregels/handvatten/
afspraken die passen bij dit visie element. Leg ze vast.
Stap 5:
Kies een ander element en herhaal de stappen.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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DIALOOG VOEREN,
IN GESPREK MET ELKAAR

DIALOOG VOEREN,
IN GESPREK MET ELKAAR
Bij dialoog voeren – net als bij een goed gesprek – luister je actief naar elkaar en vraag
je door. Je wilt echt begrijpen wat de ander bedoelt. Je bent nieuwsgierig en leergierig.
‘Kinderen die vragen worden overgeslagen’ - daarmee leren we al jong het stellen van
vragen af. Toch is het stellen van goede vragen één van de belangrijkste vaardigheden
om effectief en efficiënt als team samen te werken. Dus investeren in het leren stellen
van goede vragen aan elkaar loont!
Teveel of te weinig dialoog voeren
Teams die (te) weinig dialoog voeren verspillen kostbare tijd. Ze praten bijvoorbeeld
langs elkaar heen. De één zegt dit, de ander dat en ze gaan niet na wat de ander precies bedoelt. Na heel wat geharrewar en kostbare tijd blijkt dat ze het eigenlijk over hetzelfde hebben. Leden van deze teams ontwikkelen minder vertrouwen in elkaar, minder
saamhorigheid en weinig gedeelde verantwoordelijkheid.
Teams die (te) veel dialoog voeren blijven hangen in het onderzoeken en vragen stellen
en komen niet tot actie.

Dialoog
voeren

Vragen die je kunt stellen om betere dialoog te voeren in je team:
• Kun je dat eens wat meer toelichten?
• Hoe bedoel je dat precies?
• Wat maakt dat je zo graag wilt dat we dat op die manier gaan doen?
• Welke ervaringen heb je met die aanpak?
• Wat maakt je zo boos?
• Kun je een voorbeeld geven?

19

DIALOOG VOEREN 1

20

DE COMPLIMENTENSTOEL
Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom is het heel belangrijk om complimenten te
geven, want dan geef je aandacht aan wat er goed gaat. Dat werkt veel beter dan klagen
of mopperen; dat is aandacht geven aan wat niet goed gaat.
Een compliment is goed voor je (werk)plezier en
zelfvertrouwen. Het leuke is ook dat als je complimenten
krijgt, je zelf ook gemakkelijker complimenten geeft. Het
zorgt dat je er samen voor gaat en gemakkelijker bij
elkaar terecht kan in het werk.
Een compliment is ook een vorm van feedback. Dus
gebruik dezelfde regels als bij feedback geven en
ontvangen.
Deze werkvorm kun je samen toepassen als je –
bijvoorbeeld na een intensieve periode – wilt dat iedereen
een ‘pluim’ krijgt en je de sfeer en de onderlinge
verhoudingen op een positieve manier wilt waarderen.

Tips

• Een goed compliment is ABC:
-		Accuraat: de feiten kloppen, de ander heeft het
		zelf gedaan.
- Betrouwbaar: het is geloofwaardig, realistisch
		en oprecht wat je zegt.
- Constructief: de ander heeft er wat aan, het is 		
belangrijk voor de ander.
• Hou het aantal complimentenrondes beperkt,
bijvoorbeel 4 of 6 keer. En ga een andere keer
verder met de volgende collega’s. Zorg dat iedere
collega een keer op de complimentenstoel zit.
• Bekijk ook: werkvorm feedback geven en ontvangen.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Ga met het hele team bij elkaar zitten en zet een stoel
voor de groep, de ‘complimentenstoel’. Een teamlid
gaat nu op de complimentenstoel zitten.
Stap 2:
• Bepaal hoeveel tijd jullie willen nemen en hoeveel
complimenten je dan aan die collega kunt geven.
Kies dus of elk teamlid per ronde een compliment
geeft, of bijvoorbeeld maar twee of drie collega’s.
• Vervolgens geven de(ze) teamleden complimenten
aan de collega op de stoel.
Stap 3:
De collega op de complimentenstoel ontvangt
complimenten.
• Bedank voor de complimenten die je krijgt. Ga er
verder niet op in.
• Je ontdekt over welk gedrag en handelingen je
complimenten krijgt. Tegelijkertijd worden jouw
collega’s zich ook meer bewust van wat ze in jou
waarderen.

Stap 4:
Complimenten kunnen veel teweegbrengen. Bespreek
dit daarom kort na aan de hand van de volgende vragen:
• Hoe voelt het om een compliment te krijgen?
• Vind je het moeilijk om een compliment te ontvangen
en daar alleen maar dankjewel op te zeggen?
Stap 5:
Herhaal de stappen nu met een andere collega op de
complimentenstoel.
Stap 6:
Stel jezelf twee vragen na deze oefening:
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vaker een
compliment krijg?
• Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik vaker een compliment
geef aan collega’s?

Bron: Zorg voor Beter
Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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DIALOOG VOEREN 1
Aantekeningen:
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FEEDBACK VRAGEN
Als je jezelf en je team wilt ontwikkelen heb je feedback nodig. Je moet weten wanneer
je iets goed en minder goed hebt gedaan. Hoe ontvankelijk ben jij voor feedback?
Feedback werkt het beste als je er zelf om vraagt. Maar
feedback vragen is spannend. Want wat krijg je allemaal
terug? Je maakt het minder spannend door te vragen
naar een ‘tip’ en een ‘top’. Zo zorg je dat je feedback krijgt
over wat goed ging en iets wat nog beter kan. Hoe
specifieker jij het maakt, hoe gemakkelijker het voor je
collega is om feedback te geven. Bijvoorbeeld: ‘Kun je mij
een tip en top teruggeven over hoe ik het gesprek met de
familie van mevrouw Jansen heb gevoerd?’ Dit is veel
gemakkelijker dan de vraag: ‘Kun je mij een tip en top
teruggeven over mijn functioneren?’

Tips

• Geef vaak een compliment aan collega’s. Dat is
ook een vorm van feedback. Alles wat je aandacht
geeft groeit. Dus als jij een compliment geeft over
iets waar je blij mee bent, of wat je waardeert is
de kans groot dat je er meer van krijgt.
• Ook handig om te weten en te doen: benoem de
drie G’s: Geef feedback door achtereenvolgens de
Gebeurtenis, het Gevoel of de gedachten, en het
Gevolg te noemen.

In deze werkvorm oefen je samen met een collega met
het vragen en het geven van feedback.

Zo pak je ‘t aan
Voorbereiding:
Print ‘Het recept voor feedback’. Ga met een collega
zitten en neem de onderstaande stappen door.

Stap 2:
Je collega geeft jou feedback: hij geeft jou een tip
(‘Wat kon beter?’) en een top (‘Wat deed jij goed?’).

Stap 1:
Vraag je collega om feedback.

Stap 3:
Pak ‘Het recept voor feedback’ erbij en ga samen na in
hoeverre jullie de regels uit het recept hebben gevolgd.
Probeer het eventueel samen opnieuw met de regels
erbij. Want je wordt er handig in door het heel veel te
oefenen.

Voorbeeld
Jij hebt een voorstel ingebracht in het team om anders
met incontinentiemateriaal om te gaan. Je vond dat
spannend en vraagt nu aan je collega: ‘Ik vond het
spannend om dat voorstel in ons teamoverleg in te
brengen, hoe vind je dat ik dat heb gedaan? Wat vind
je dat ik goed deed en wat kon nog beter?

Stap 4:
Draai nu de rollen om en begin weer bij stap 1. Dus
jouw collega vraagt nu feedback aan jou, en jij geeft
haar een tip en een top.

Bron: Vilans

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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Informeer of de ander open staat
voor kritiek.

Spreek in de ik-vorm:
beschrijf wat je waarneemt aan
feitelijk gedrag.

Maak duidelijk wat dat met
je doet.

Ga na of de ander je begrijpt.

Vertel welk gedrag je graag
anders zou willen; maak hierover
afspraken.

1.

2.

3.

4.

5.

Gever

Ontvanger

RECEPT VOOR
FEEDBACK

5.

4.

3.

2.

1.

Bedankt de feedbackgever
over de feedback en geef aan wat
je ermee denkt te doen.

Vertel wat feedback met je doet.

Vraag verduidelijking over
wat je niet begrijpt.

Stel je open op, neem de tijd.
Laat zien en horen dat je luistert.

Zie kritiek als een kans om te leren
en niet als een persoonlijke aanval.
Verdedig niet en leg niet uit.

DIALOOG VOEREN 2

DIALOOG VOEREN 3

20

NIEUWSGIERIG ZIJN
In een team heeft ieder zijn eigen inzichten, voorkeuren en ideeën. Die vorm je in de loop
van de tijd op basis van alle kennis en ervaring die je opdoet. Als je samen met je
collega’s goed gebruik maakt van al die verschillende inzichten, voorkeuren en ideeën
presteer je veel beter als team.
We vinden het vaak niet eenvoudig om goed
naar ideeën van anderen te luisteren en daar
nieuwsgierig naar te zijn. En hoe doe je dat
eigenlijk?
Het begint bij goede vragen stellen aan elkaar.
Probeer er eens achter te komen waarom jouw
collega iets een goed idee vindt, of waarom zij
voor een bepaalde aanpak kiest, etc.
In deze werkvorm oefen je met je team om
‘goede vragen’ te stellen . Je ervaart het verschil
tussen de verschillende soorten vragen. En je
ervaart wat het stellen van goede vragen
oplevert voor de gespreksvoering in je team.

Tips

• Stel open vragen, die leveren de meeste informatie op.
Bijvoorbeeld: ‘Wat kun jij mij vertellen over…?
Open vragen zijn ‘W’-vragen: wat, wanneer, wie, waar...
• Reageer op non-verbale signalen en onderliggende gevoelens.
Bijvoorbeeld: ‘Je lijkt boos, wil je daar iets meer over vertellen?’
• Oefen dit vaker als team, zodat het een gewoonte wordt om
elkaar eerst vragen te stellen voordat je je eigen mening of
idee geeft. Uiteindelijk worden overleggen er korter en beter
van. Je praat minder langs elkaar heen en vervalt niet in
herhaling.
• In de werkvorm ‘Verschillende vragen: Open en gesloten’ leer
je meer over de verschillende soorten vragen.

Zo pak je ‘t aan
Voeg een vragenronde van 20 minuten toe aan een
agendapunt van je werkoverleg of cliëntbespreking.
Kies hiervoor een agendapunt dat gaat over een
aanpak, werkwijze of idee.
Stap 1:
Eén teamlid (de inbrenger) licht haar aanpak of
voorstel kort toe.
Stap 2:
Elk teamlid bedenkt twee vragen die zij graag wil
stellen om meer inzicht te krijgen waarom dit plan of
voorstel een goed idee is.
Stap 3:
Noteer alle vragen van de teamleden op een bord/
flipover of op een groot vel op tafel.
Stap 4:
Stel voor iedere vraag samen vast of het een open,
gesloten of suggestieve vraag is.

Stap 5:
De inbrenger beantwoordt de vragen als volgt:
• Op gesloten vragen zegt zij alleen: ‘ja’ en ‘nee’.
Bij meerkeuzevragen maakt zij een keuze.
• Op suggestieve vragen zegt zij: ‘volgens mij denk jij
dat…’.
• Op open vragen geeft zij meer informatie.
Stap 6:
Rond nu eerst samen het agendapunt af: trek samen
inhoudelijke conclusies over de aanpak, werkwijze of
het idee dat je met elkaar hebt besproken. Dus dit gaat
over de inhoud van jullie agendapunt.
Stap 7:
Evalueer daarna samen hoe jullie het stellen van
vragen hebben ervaren. Beantwoord met elkaar de
volgende vragen:
• Welke vragen waren het meest behulpzaam en
leverden goede informatie op?
• Welke vragen hielpen niet?
• Welke vragen zijn jullie vergeten, die eigenlijk ook
gesteld hadden moeten worden om een compleet
beeld te krijgen?

Bron: Zorg voor Beter
Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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SAMENVATTEN
Door samen te vatten laat je merken dat je de ander hebt begrepen. Goed samenvatten
valt of staat met goed luisteren. En luisteren is veel meer dan horen. Het is voelen met
je ogen en het is horen wat er niet wordt gezegd. Vaak luister je maar ‘half’: je hoort wel,
maar luistert niet echt.
Met deze werkvorm oefen je om goed samen te vatten, en
ga je dus na of je goed hebt geluisterd en de ander goed
hebt begrepen.
Een goede samenvatting:
• begint vaak met: ‘Als ik het goed begrijp dan…’.
• kan gaan over de inhoud (wat er gezegd is) en het gevoel
(hoe het gezegd is, non-verbale signalen zijn belangrijk).
• is kort en specifiek, je geeft de kern weer.
• geef je in je eigen woorden.
• is vragend. Je stem gaat aan het einde iets omhoog en
je bent stil daarna, alsof je vraagt aan de ander:
‘Ben je het met me eens?’.

Tips

Dit is heel gemakkelijk om te oefenen. Want hoeveel
gesprekjes en gesprekken voer je op een dag?
Heel veel toch? In elk gesprek – op je werk of thuis
– kun je dit oefenen voor jezelf en je helpt de ander
er ook nog eens mee. Hoe beter jij leert samen
vatten hoe beter ook je gesprekken met de cliënt,
mantelzorgers en vrijwilligers worden.

Zo pak je ‘t aan
Je oefent samen met een collega om goed samen te
vatten.

Stap 4:
Je collega maakt haar verhaal af.

Stap 1:
Zet een wekker (bijvoorbeeld de timer op je mobiel) op
twee minuten, zodra je collega haar verhaal begint.

Stap 5:
Bespreek samen of je samenvatting voldeed aan de
kenmerken van goed samenvatten:
1. Vond je collega het een goede samenvatting?
Waarom, wel of niet?
2. Was je samenvatting kort, bevatte hij alleen
relevante informatie?
3. Was hij specifiek, gaf hij de kern van het verhaal
weer?
4. Vatte je in je eigen woorden samen?
5. Was je samenvatting vragend, alsof je vraagt ‘ben je
het ermee eens’?

Stap 2:
Je collega vertelt hoe zij een cliënt vanmorgen heeft
verzorgd of hoe zij een gesprek met familie heeft
gevoerd of een activiteit heeft georganiseerd. Het
onderwerp maakt eigenlijk niet uit, het is immers een
oefening.
Stap 3:
Jij luistert naar het verhaal van je collega. Af en toe geef
je een korte samenvatting. Als de wekker gaat en je
hebt nog geen samenvatting gegeven dan geef je die nu.

Stap 6:
Oefen opnieuw, of draai de rollen om.

Voorbeeld
Klopt het dat je het moeilijk vond toen mevrouw
Jansen zo verdrietig was vanmorgen? Of: Als ik het
goed begrijp dan vind je het nog lastig hoe je
familie betrekt bij het organiseren van het
vakantie-uitje. Klopt dat?

Bron: Vilans
Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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VERSCHILLENDE VRAGEN:
OPEN OF GESLOTEN
Goede vragen stellen is een kunst. Misschien wel de belangrijkste om goed met elkaar
samen te werken.
Er zijn verschillende vragen:
• Open vragen beginnen met: wie, wat, wanneer, waar, en ook hoe,
hoe vaak, etc. Open vragen nodigen uit om je verhaal te vertellen
en leveren veel informatie op.
• Gesloten vragen zijn ‘ja’-/ ‘nee’-vragen of meerkeuzevragen.
Bijvoorbeeld: ‘Wilt u koffie?’ ‘Wilt u koffie of thee?’ Deze vragen
nodigen uit tot een kort antwoord.
Van elke vraag die je wilt stellen kun je een open of gesloten vraag
maken. Welke vraag je stelt is afhankelijk van wat je wilt weten. In
deze werkvorm oefen je daarin samen met een collega. Hoe beter
je dit kunt, hoe gemakkelijker je ‘het goede gesprek’ met je collega,
cliënt en je team kunt voeren.

Tips

• Vermijd suggestieve vragen. In een
suggestieve vraag zit je eigen mening
opgesloten. Bijvoorbeeld: ‘U hebt nu
zeker wel zin in koffie toch?’
Suggestieve vragen geven weinig ruimte
aan de ander.
• Waarom vragen. Die geven de ander het
gevoel zich te moeten verantwoorden of
te verontschuldigen.

Zo pak je ‘t aan
Ga met een collega zitten.
Stap 1:
Neem samen de 8 oefenvragen door die je in het
overzicht op de volgende pagina vindt. Kijk nog niet
naar de antwoorden. Beantwoord om en om bij elke
vraag het volgende:
• Wat voor vraag is het? Open of gesloten? Zet een
kruisje in die kolom.
• Probeer de vraag anders te stellen, zodat je ook de
andere vraagvormen oefent.
Voorbeeld
‘Wil je met me mee?’ is een gesloten vraag.
Formuleer het als open vraag: ‘Ik moet zo weg, wat
wil jij gaan doen?’

Stap 2:
Bespreek samen hoe gemakkelijk of moeilijk je het
(nog) vindt om beide soorten vragen te stellen. Wat
vind je lastig? Wat makkelijker?
Stap 3:
Bespreek ook het verschil in antwoorden op de
verschillende (soorten) vragen. Welke soort vraag
levert meer of betere informatie op?
Stap 4:
Bedenk samen concreet hoe je dit verder kunt oefenen
in je werk en met je team.

Bron: Vilans

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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DIALOOG VOEREN 5

8 oefenvragen
Vraag
1

Wat wilt u drinken?

2

Hebt u zin in een wandeling?

3

Zullen we dit punt op de agenda zetten van ons volgende overleg?

4

Wat vinden jullie van dit plan?

5

Wat vinden jullie goed en minder goed aan dit plan?

6

Wil je dit zelf oplossen, of samen met collega’s?

7

Ben jij hiervoor verantwoordelijk?

8

Wil jij iets voor mij doen?

Open

Gesloten

Aantekeningen:

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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Mogelijke antwoorden
Vraag

Soort vraag

1

Wat wilt u drinken?

Open vraag, ander kan allerlei
antwoorden geven.

Wilt u koffie? / Wilt u koffie of thee?

2

Hebt u zin in een
wandeling?

Gesloten, ‘ja’ of ‘nee’

Wat wilt u graag doen? / Wilt u
wandelen, of handwerken?

3

Zullen we dit punt op de
agenda zetten van ons
volgende overleg?

Gesloten ‘ja’ of ‘nee’

Hoe gaan we verder met dit punt? /
Zullen we dit op het volgende overleg
agenderen, of schuiven we het door naar
januari?

4

Wat vinden jullie van dit
plan?

Open vraag, alle reacties op het plan
zijn welkom.

Vinden jullie het een goed plan? / Vinden
jullie het een goed of een slecht plan?

5

Wat vinden jullie goed en
minder goed aan dit plan?

Open vraag. Het lijkt misschien een
keuze vraag met goed en minder
goed. De reacties daarop zijn echter
weer open. Hij is echter minder open
dan de voorgaande vraag.

Vinden jullie het een goed plan? / Vinden
jullie het een goed of een slecht plan?

6

Wil je dit zelf oplossen, of
samen met collega’s?

Gesloten vraag, er worden twee
keuzes gegeven.

Wat heb je nodig om dit op te lossen? /
Wil je het zelf oplossen?

7

Ben jij hiervoor
verantwoordelijk?

Gesloten, ‘ja’, ‘nee’ vraag.

Wie is hiervoor verantwoordelijk? / Ben
jij hiervoor verantwoordelijk of is dat
Marlies?

8

Wil jij iets voor mij doen?

Gesloten, ‘ja’, ‘nee’ vraag.

Wie zou er iets voor mij willen doen?
Wil jij iets voor mij doen, of kan ik Henk
beter vragen?

Aantekeningen:
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Mogelijke andere vraag

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling

ORGANISEREN, WIE, WAT,
WANNEER EN HOE

Organiseren

ORGANISEREN, WIE, WAT,
WANNEER EN HOE
Organiseren betekent dat je de werkzaamheden plant en structureert.
Je bewaakt als team de beschikbare middelen als tijd en geld op een goede
manier. Je maakt heldere afspraken met elkaar: wie doet wat, wanneer en hoe? Op die
manier weet iedereen altijd precies wat er wordt verwacht.
Teveel of te weinig organiseren
Teams die (te) weinig organiseren verspillen tijd en geld. Ze maken bijvoorbeeld onduidelijke afspraken waardoor werkzaamheden dubbel, helemaal niet, of niet op tijd worden gedaan. Of alles, bijvoorbeeld teamoverleggen, loopt altijd uit.
Teams die (te) veel organiseren volgen soms veel te strikt, blindelings, afspraken op.
Ze vragen zich niet meer af of dat nog wel bijdraagt aan het beoogde resultaat en of het
nog past bij de situatie van dat moment.

Organiseren

Vragen die je kunt stellen om te organiseren in je team:
• Wie doet wat, wanneer en hoe?
• Wat spreken we nu concreet met elkaar af?
• Hoeveel tijd willen we daaraan besteden?
• Hoe en wanneer komen we terug op deze afspraak?
• We hebben nog vijf minuten, dat is niet genoeg, hoe pakken we dat aan?
• Wie moeten we hierbij verder nog betrekken en wanneer?

34

ORGANISEREN 1

20-50

DE BESLISBOOM
Vaak willen we veel meer doen dan we in beperkte tijd en met beperkte middelen kúnnen
doen. Dus moeten we keuzes maken. Maar hoe kies je? De beslisboom helpt je daarbij.
In een paar stappen bepaal je of een activiteit behouden
of opgeruimd kan worden, en of een voorstel, idee of
suggestie genoeg waarde toevoegt om mee verder te
gaan. Hierdoor kom je met je team tot een ordening van
activiteiten of voorstellen naar:
• ‘verspilling’ (opruimen)
• ‘noodzakelijke activiteit’ (meestal behouden)
• ‘waarde toevoegende activiteit’ (behouden): het voegt
waarde toe voor onze cliënten, hun familie of voor het
team of de organisatie. Het draagt bij aan het
realiseren van onze missie en het sluit aan bij onze
kernwaarden.

Tips

Stel bij elk voorstel, idee of plan de ‘5w-vragen’.
• Waarom (=doel)?
• Wie (=doelgroep)?
• Waarvoor(=aanleiding of reden)?
• Wanneer (=tijdsplan)?
• Waartoe (=resultaat)?
Op de volgende pagina vind je een afbeelding waarin
de stappen 2 en 3 (de beslisboom) zijn vormgegeven.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Kies met elkaar een activiteit, suggestie, idee of
voorstel en schrijf dat op een post-it. Bijvoorbeeld een
uitje met de cliënten, of het afschaffen van de
koffieronde ’s ochtends, etc.
Stap 2:
Bespreek met elkaar of deze activiteit, suggestie, idee
of voorstel waarde toevoegt aan de cliënt/familie en/of
medewerkers en vrijwilligers, of het team of de
organisatie. Gebruik hiervoor ook de visie, missie en
(kern)waarden van je organisatie of jullie team.
• Is het antwoord ‘ja’ dan is het een waarde
toevoegende activiteit. Deze activiteit blijft bestaan of
een idee/voorstel wordt uitgevoerd.
• Is het antwoord ‘nee’, ga dan naar stap 3.

Stap 3:
Is de activiteit wel noodzakelijk om een andere reden
(bijvoorbeeld wettelijke redenen, voorschrift van
financier ofzo)?
• Is het antwoord ‘ja’ dan is de activiteit misschien niet
(genoeg) waardetoevoegend maar wél noodzakelijk
en blijft dus bestaan.
• Is het antwoord ‘nee’ dan voegt de activiteit geen
waarde toe en is ook niet noodzakelijk, en is het dus
‘verspilling’. Dit gaan jullie dus niet (meer) doen!
Stap 4:
Herhaal deze stappen regelmatig bij nieuwe acties en
voorstellen.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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Activiteiten/
verzameling
post-its

Waarde
toevoegend?

NEE

Geen
waardetoevoegende
activiteit

JA

Noodzakelijk?
JA

NEE

DE BESLISBOOM

Waarde
toevoegende
activiteit

Noodzakelijk,
niet waarde
toevoegend

Verspilling

Behouden

Opruimen

ORGANISEREN 1

ORGANISEREN 2

20-50

EFFICIËNT BESLUITEN NEMEN
Besluiten nemen tijdens (team)overleggen is niet altijd gemakkelijk. Vaak zijn er
verschillende meningen en belangen. En wordt er veel heen-en-weer gepraat, hetzelfde
gezegd of worden er meningen herhaald.
Om tot het beste besluit te komen is het belangrijk om
iedereen goed te horen. Zo kun je alle voor- en nadelen
afwegen. Tegelijkertijd wil je ook ergens een punt achter
zetten, een knoop doorhakken en tot een besluit komen.
De onderstaande stappen helpen je om knopen door te
hakken als team.
Hoe kom je tot een efficiënt besluit?
Hiervoor zijn 5 stappen belangrijk:
• Zorg dat iedereen alle belangrijke informatie heeft over
het onderwerp waarover een besluit genomen moet
worden.
• Maak voorstellen voor verschillende oplossingen.
• Bespreek deze voorstellen.
• Kies een van deze voorstellen of maak er een mix van.
• Maak een plan voor de uitvoering.
Deze stappen gelden voor (bijna) elk besluitvormingsproces.

Tips

• Zet een (lastig) onderwerp waarover besloten
moet worden vooraan op de agenda. Iedereen is
dan nog fris, geconcentreerd en creatiever.
• Emoties kunnen een besluit in de weg zitten.
Pauzeer als emoties de overhand nemen. Bespreek
dan hoe je de emoties kunt gebruiken zodat het een
positieve bijdrage levert aan het besluit.
• Komen jullie er niet uit? Laat de grootste
voorstander(s) en tegenstander(s) samen een nieuw
voorstel maken en bespreek dat een volgende keer.
• Geef als team input voor de besluitvorming en laat
dan degene(n) die het meest deskundig of het
meest betrokken is, een besluit nemen.
• Accepteer een besluit als team (ook al was je niet
aanwezig). Er zitten immers aan alle besluiten
voor- en nadelen. Vertrouw je collega dat hij of zij
ook de beste keuze wil maken.
Bron: Vergaderen doe je zo

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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ORGANISEREN 2

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Bedenk goed wie er bij de besluitvorming moeten
worden betrokken. Heel vaak kan het uiteindelijke
besluit prima door één teamlid worden genomen.
Beperk het tot de mensen die echt nodig zijn, want hoe
meer mensen mee beslissen hoe langer het duurt en
hoe meer compromissen moeten worden gesloten.

• Iedereen schrijft zijn/haar mening eerst op om die
daarna voor te lezen. Dat maakt het voor sommigen
makkelijker om een mening kenbaar te maken.
• Ben je met een grote groep, verdeel die dan in
subgroepen van 4-5 teamleden (dat praat vaak
makkelijker) en laat elke subgroep terugkoppelen
wat er is besproken.

Stap 2:
Check of iedereen de benodigde informatie heeft
gelezen en begrepen. Zo niet, las een leespauze in of
verplaats het agendapunt naar een volgend overleg. Of
geef (beknopt) aanvullende informatie.

Stap 5:
Vat de verschillende meningen of oplossingen samen.
• Noteer ze eventueel – in steekwoorden – op een flap.

Stap 3:
Bespreek op welke manier jullie het besluit gaan
nemen:
• De meeste stemmen gelden…?
• Besluit de voorzitter…?
• Moet iedereen het eens zijn met de beslissing…?
Waarom wel of niet?
Stap 4:
Zorg dat iedereen zijn mening kan geven, maar ga nog
niet in discussie met elkaar. Hoor en respecteer
elkaars mening.

Stap 6:
Neem een besluit over welke oplossing gekozen wordt
(zie ook stap 2) en vat samen wat er besloten is. Zorg
dat de samenvatting duidelijk in het verslag komt.
Stap 7:
Maak afspraken over de vervolgstappen.
• Wat moet er gebeuren om het besluit uit te voeren en
wie doet dat?
• Wanneer en hoe evalueer je?
Stap 8:
Bespreek in een volgend overleg of de vervolgstappen
naar tevredenheid zijn genomen.

Bron: Vergaderen doe je zo
Aantekeningen:
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ORGANISEREN 3

30-60

WERKZAAMHEDEN VERDELEN
Werken in een team vraagt om een goede afstemming over wie waarvoor verantwoordelijk
is.
Wat hoort bij het team, wat bij de manager? En welke
(regel)taken zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van zowel het team als de manager? Het is handig om dat
goed met elkaar te bespreken en waar mogelijk vast te
leggen. Onderstaande stappen helpen hierbij.

Tips

• Zorg bij verandering van verantwoordelijkheden,
taken of contactgegevens dat ‘extern betrokkenen’
ook geïnformeerd worden.
• Zorg altijd voor een actueel overzicht met namen
en contactgegevens van het team (en eventueel
werkdagen, vaste en flexibele vrije dagen, enz.).

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Bespreek met elkaar welke werkzaamheden en taken
er in het team uitgevoerd moeten worden en zet deze
op een rij. Zo kom je tot een lijst met regeltaken en
verantwoordelijkheden. Gebruik eventueel een flipover.
• In de bijlage staat een voorbeeldlijst met regeltaken
en verantwoordelijkheden voor team en/of manager.
• Wijzig deze lijst of vul hem aan zodat hij aansluit bij
de taken en werkzaamheden van jullie team. Je kunt
ook een bestaande lijst bijvoorbeeld van een ander
(soortgelijk) team gebruiken. Vraag eventueel een
manager om een voorbeeld.

• Wees kritisch op de uit te voeren taken; zijn ze echt
nodig? (Tip: Gebruik eventueel de werkvorm De
beslisboom).

Stap 2:
Bespreek met elkaar wie verantwoordelijk is voor
welke taken of werkzaamheden:
• Is het team verantwoordelijk?
• Is het de verantwoordelijkheid van de manager?
• Zijn beiden (team én manager) verantwoordelijk?

Stap 6:
Zorg dat alle betrokkenen geïnformeerd zijn over wie
voor welke taak verantwoordelijk is.
• Denk bijvoorbeeld aan behandelaren, facilitaire
dienst, receptie, keuken, familie, cliënten(raad),
management, leveranciers, vrijwilligers, nacht- en
avonddienst, opleidingen.

Stap 3:
Bespreek welk teamlid welke taak of werkzaamheid op
zich neemt.
• Ga daarbij vooral uit van iemands talenten en
kwaliteiten en minder vanuit zijn of haar functie. (Tip:
Gebruik eventueel de werkvorm: Kwaliteitenmuur.)
• Voer teamtaken in tweetallen uit. Je hebt dan een
‘maatje’ om samen een taak uit te voeren, je kunt
elkaar vervangen bij ziekte of vakantie.

Stap 4:
Bespreek jullie lijst met de manager en leg de
afspraken vast.
• Maak vooral goede afspraken over de taken en
verantwoordlijkheden waar zowel jullie als team, als
de manager verantwoordelijk voor zijn. Je kunt een
gezamenlijke taak of verantwoordelijkheid vaak ook
weer ‘opknippen’ en verdelen.

Stap 5:
Zet de lijst regelmatig op de agenda van het
teamoverleg.
• Is iedereen nog tevreden over de taken en
verantwoordlijkheden die hij/zij heeft?
• Zijn er veranderingen nodig, zowel inhoudelijk als
wat betreft afspraken en procedures?
• Wat gaat goed? Wat kan beter of anders?

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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ORGANISEREN 3

Voorbeeld lijst met regeltaken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheid
Regeltaak
Team

40

1

Voeren huishouding

2

Organisatie schoonmaak

3

Organisatie was

4

Rooster planning

5

Vervanging bij ziekte en vakantie

6

Organisatie werkoverleg

7

Budgetbeheer van woongroep - materieel

8

Budgetbeheer van woongroep - personeel

9

Organisatie bewonersbesprekingen

10

Selectie nieuwe bewoners

11

Onderhoud en beheer zorgdossiers

12

Contact met (para)medici en psycholoog

13

Medicijnbestellingen en beheer

14

Voorraadbeheer andere middelen

15

Het (doen) uitvoeren van reparaties

16

Aankoop apparatuur

17

Contact met leveranciers

18

Afspraken met familie inzake
individuele aangelegenheden

19

Afspraken met familie inzake
groepsaangelegenheden

20

Werving nieuwe medewerker

21

Inwerken nieuwe medewerker

22

Contact opleidingsscholen

23

Begeleiding stagiaires

24

Benoemen cozo

Iom manager

Manager

ORGANISEREN 4

15-30

HET VERBETERBORD
Het is niet altijd eenvoudig om tijd te vinden om met elkaar te praten over problemen,
oplossingen of verbeteringen. Een verbeterbord helpt hierbij.
Door een verbeterbord op een centrale plaats op de
afdeling op te hangen is het eenvoudiger om problemen
en oplossingen met elkaar te delen en deze met elkaar te
bespreken.
Een verbeterbord is een instrument dat helpt om slimmer
te werken en te organiseren. Door een verbeterbord te
gebruiken houd je problemen klein en in het zicht. En je
maakt gebruik van het denk- en leervermogen van alle
teamleden. Als het goed loopt, worden problemen sneller
opgelost met minder energie. Het helpt ook bij het
inzichtelijk maken van de veranderprocessen.

Tips

• Gebruik maximaal 15 minuten per verbeterbord
bijeenkomst.
• Evalueren kan ook in 2 stappen: eerst een nieuwe
aanpak of werkwijze voorstellen en daarna een
paar weken ‘uitproberen’.
• Als een oplossing een nieuwe werkwijze is
geworden, kan dat op een tweede bord worden
genoteerd. Het ‘Zo werken wij’-bord, zie
www.invoorzorg.nl/verbeterbord. Indien nodig wordt
het verwerkt in de procedures of op andere wijze.

Zo pak je ‘t aan
Voorbereidingen:
• Kopieer het verbeterbord uit de bijlage en vergroot
het tot A0- of A1 formaat.
• Hang het verbeterbord zo op dat iedereen het
dagelijks ziet en er iets op kan schrijven.
• Hang het verbeterbord op in een ruimte waarin je
met het hele team kunt overleggen.
Stap 1:
Iedereen die een probleem of knelpunt signaleert,
schrijft het direct op het verbeterbord: noteer datum,
naam, onderwerp en eventueel een verbetervoorstel.
Nog geen acties, die komen later pas.
• Noteer alleen problemen die binnen de invloed van
het team liggen binnen een maand opgelost kunnen
worden zo klein en concreet mogelijk zijn en dicht bij
jezelf liggen.
Stap 2:
Bespreek tijdens een vast moment (bijvoorbeeld
wekelijks) met het hele team het verbeterbord.
• Zorg dat voor iedereen het probleem – en de oorzaak
ervan – helder is; degene die iets heeft opgeschreven
geeft desgewenst aanvullende informatie.

• Bekijk het probleem van verschillende kanten en
bedenk mogelijke oplossingen.
Stap 3:
Spreek af wie, wat en wanneer gaat doen om het
probleem op te lossen.
• Noteer de actie en wie die gaat uitvoeren.
• Noteer ook een evaluatiedatum.
• Bespreek hoe en wanneer jullie deze verbeteractie
evalueren.
Stap 4:
Evalueer de aanpak bij een volgende
verbeterbordbespreking.
• Zijn de gemaakte afspraken nagekomen? Zo niet:
waarom niet?
• Is het probleem opgelost?
• Zo niet: waarom niet en wat is er nodig om het wel op
te lossen?
• Zo wel: haal het probleem van het verbeterbord.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

Meld
datum

Naam

Waar loop ik tegen aan?

Wat is de oorzaak?

Verbetervoorstel + door wie?

Datum
evaluatie

DIALOOG VOEREN 4

Voorbeeld verbeterbord

ORGANISEREN 5

10-30

TIJD BEWAKEN
Hoe zorg je er voor dat (team)overleggen binnen de tijd zijn afgerond? Dat je alles wat
je wilde doen binnen de tijd hebt gehaald?
Het geheim zit in een goede
voorbereiding. Zorg dat je een
goede tijdsplanning bij je agenda
maakt en iemand aanstelt om de
tijd te bewaken.
Deze werkvorm helpt je om dat
met je team te doen.

Tips
•
•
•
•
•

Zorg dat iedereen koffie/thee heeft vóórdat je begint.
Begin op de afgesproken tijd.
Wacht niet op laatkomers en besteed er weinig aandacht aan.
Zet telefoons uit zodat alle aandacht bij het overleg is.
Ruim tijd in voor vragen en mededelingen:
- Laat alleen informatieve vragen stellen die voor het hele team relevant
zijn. Vragen aan een of twee collega’s kunnen ook buiten het overleg
gesteld worden.
- Veel ‘mededelingen’ kunnen per mail gedaan worden of op een
prikbord. Gebruik ook sociale media (Whats App, msn) hiervoor.
• Eindig op tijd. Verlengen van het overleg is geen optie!
• Kies een andere locatie of vorm (bijvoorbeeld aan statafels).
• Plan geen overleg dat direct aansluit op een dienst; zorg voor 15 of 20
minuten ‘pauze’ tussen werktijd en overleg.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Maak een agenda.
Vraag je voor elk agendapunt af hoeveel tijd je nodig
hebt om dit agendapunt goed te bespreken en af te
ronden. Zet de tijdsduur bij elk agendapunt.
Stap 2:
Passen alle agendapunten in de tijd?
• Als je een tijd voor elk agendapunt hebt bepaald ga
dan na of dit in de tijd van het overleg past.
• Houd altijd rekening met een uitloop van 5 à 10
minuten, dus zorg dat die tijd over is.
• Als het niet past, schrap dan agendapunten. Zoek
naar andere manieren om die punten af te handelen
(via mail, in kleine groepen, tijdens de koffie, etc.).

Stap 3:
Bewaak de tijd tijdens het (team)overleg.
• Stel iemand aan om de tijd te bewaken.
• Laat de tijdbewaker tijdens de bespreking van een
agendapunt bijvoorbeeld halverwege al aangeven dat
de helft van de tijd om is.
• Als de tijdbewaker merkt dat het niet binnen de tijd
gaat passen, benoemt hij dat en vraagt aan de
aanwezigen hoe dit op te lossen. De keuzes zijn
bijvoorbeeld: een ander agendapunt doorschuiven of
laten vervallen, het huidige punt toch tijdig afronden
met vervolgafspraken, etc. Verlengen van het overleg
is geen keuze!
Stap 4:
Bespreek aan het eind van het overleg hoe de
tijdsbewaking verliep en wat er verbeterd kan worden.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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ORGANISEREN 5
Aantekeningen:
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REFLECTEREN,
STILSTAAN BIJ JE WERK

REFLECTEREN,
STILSTAAN BIJ JE WERK
Reflecteren betekent dat je oplossingen vanuit verschillende kanten belicht en nog eens
andere mogelijkheden bedenkt. Je onderzoekt meningsverschillen. Het mag best even
‘schuren’, want daarmee kom je samen tot betere oplossingen. Reflecteren betekent ook
dat je de samenwerking en het teamproces evalueert.
Reflecteren is voor de meeste teams in de zorg niet vanzelfsprekend. Teams zijn actiegericht en willen het liefst alles zo snel mogelijk voor de cliënt oplossen. Die snelheid
leidt echter lang niet altijd tot het beste resultaat. Door eerst betere afwegingen te
maken ben je uiteindelijk vaak sneller klaar.
Teveel of te weinig reflecteren
Teams die (te) weinig reflecteren komen zelden tot de beste oplossing, want daarvoor
hebben ze bijvoorbeeld te weinig stil gestaan bij de verschillende mogelijkheden die er
waren. Ze hebben de eerste de beste keuze gemaakt en al niet meer geluisterd naar
een teamlid dat nog een andere mening had, ‘want die is altijd zo lastig’. Na een week
merken ze dat de gekozen oplossing toch niet zo’n goede was. Deze teams evalueren
vaak niet en verbeteren dus ook weinig in hun samenwerking.
Teams die (te) veel reflecteren blijven hangen in nieuwe ideeën, mogelijkheden en hun
kritische kanttekeningen. Die teams brengen hun ideeën niet in de praktijk.

Reflecteren

Vragen die je kunt stellen om te reflecteren in je team:
• Wat zouden de cliënt en de familie hiervan vinden?
• Zijn er misschien ook nog andere mogelijkheden?
• Wie heeft er in het team een ander idee hierover?
• Moeten we dit echt wel doen? Wat zou er gebeuren als we niets doen?
• Hoe hebben we samengewerkt?
• Benutten we alle kwaliteiten van iedereen in het team goed?

46

REFLECTEREN 1

20

BENUTTEN VAN
MENINGSVERSCHILLEN
In een team heb je soms meningsverschillen. Dat kan hoog oplopen. Elke partij vindt dat
hij toch echt gelijk heeft en dat de eigen oplossing of idee het beste is. De andere partij
ziet het in de ogen van de ander echt verkeerd.
De kracht van deze situatie is dat beide partijen heel
betrokken zijn en streven naar de beste oplossing. De
valkuil is dat je zo tegenover elkaar komt te staan, dat er
een conflict ontstaat en het op een gegeven moment niet
meer om ‘gelijk hebben’ gaat, maar over ‘gelijk krijgen’.
Dat is jammer, want dan ben je de kracht van het hebben
van verschillende meningen kwijt. Of er verschillende
meningen zijn merk je vaak als er een ‘welles, nietes’
ontstaat. Zet dan de onderstaande werkvorm in. Met die
werkvorm leer je meningsverschillen te onderzoeken en
daardoor samen tot betere oplossingen te komen.

Tips

Neem alleen besluiten met het héle team als dat
ook echt noodzakelijk is.
In heel veel situaties kan ook één teamlid of een
kleine groep het besluit nemen. Bijvoorbeeld bij
vraagstukken rondom een cliënt kun je het besluit
laten nemen door de EVV-er of de contact
verzorgende. Ook dan kom je tot betere besluiten
als je de meningen van alle betrokkenen hebt
gehoord en de voor- en nadelen goed in beeld hebt.
Uiteindelijk kiest danéén persoon of een kleine
groep.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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REFLECTEREN 1

Zo pak je ‘t aan
Voorbereiding:
• Kies een agendapunt waarvan je weet dat er
verschillende meningen of opvattingen over zijn.
• Agendeer dit punt bijvoorbeeld als ‘meningsvormend’.
• Zorg voor post-its en een flipover.
Stap 1:
Inventariseer de verschillende oplossingen, meningen,
ideeën die er over het betreffende agendapunt zijn op een
flipover.
Let op
Ga nog niet met elkaar in discussie! Zorg wel dat alle
teamleden het idee of de mening goed begrijpen.
Stel verduidelijkingsvragen als dat nodig is.

Stap 2:
Bespreek de verschillende oplossingen, meningen, ideeën.
• Neem per oplossing, mening of idee 1½ minuut tijd (zet
de wekker).
• In deze tijd bedenkt elk teamlid zoveel mogelijk
voordelen bij deze oplossing en zet die op post-its.
• Neem dan nog een keer 1½ minuut tijd (zet de wekker)
en laat teamleden zoveel mogelijk nadelen bedenken.
Zet die ook op post-its.
• Zet op de flipover een verticale streep met links de
voordelen en rechts de nadelen en plak de post-it’s op.
• Herhaal dit voor elke oplossing, mening, idee die je in
het begin hebt geïnventariseerd.

Aantekeningen:
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Stap 3:
Iedereen bekijkt voor zichzelf de flipovers nog een keer.
Stap 4:
Op basis daarvan ontstaan er misschien nieuwe (nog
betere) ideeën, bijvoorbeeld combinaties van de al
genoemde ideeën. Voeg die eventueel op nieuwe flipovers
toe en werk ook daarvoor weer voor- en nadelen uit
(herhaal stap 2).
Stap 5:
Peil wat teamleden vinden van de voorgestelde oplossingen:
• Elk teamlid zet een blauwe stip bij de aanpak die hij/zij
het beste vindt.
• Elk teamlid zet een rode stip bij de aanpak(ken) waar
hij/zij echt niet aan mee kan en wil werken. (teamleden
mogen dus meerdere of 0 rode stippen zetten).
Stap 6:
Maak een keuze.
• Kies voor de aanpak met de meeste blauwe stippen en
de minste, liefst helemaal geen, rode stippen.
• Als er wel rode stippen bij die aanpak staan, bespreek
dan samen welke wijzigingen nodig zijn, zodat alsnog
alle teamleden bij kunnen en willen dragen aan de
betreffende oplossing.
Stap 7:
Rond af met duidelijke afspraken.
• Wie gaat nu wat doen, op welke manier, wanneer?
• Wanneer evalueer je?
• Gebruik voor de evaluatie bijvoorbeeld het werkblad
‘Geef jezelf een rapportcijfer’.

REFLECTEREN 2

20

GEEF JEZELF EEN
RAPPORTCIJFER
Door de samenwerking structureel met elkaar te evalueren verbeteren teams zich snel.
In het begin levert zo’n evaluatie vaak nog niet zo veel op, want iedereen is nog voorzichtig.
Na een paar keer lukt het de meeste
teamleden steeds beter om te zeggen
wat ze echt vinden. Dan ontstaan er
kansen om samen nog beter te worden
in je werk.
Hoe doe je dat? Je evalueert met elkaar
de werkdag, de afgelopen periode, je
teamoverleg of een verbeteractie.
Deze werkvorm van evalueren met een
rapportcijfer helpt je om iedereen aan
bod te laten komen en geeft je in een
hele korte tijd een goed beeld over de
beleving van alle teamleden en over
verbetermogelijkheden.

Tips

Wees zo specifiek mogelijk over wát je wilt evalueren, anders geeft
iedereen misschien ergens anders een rapportcijfer voor. Als je
benieuwd bent naar meerdere dingen maak er dan meer vragen van
en laat voor elke vraag een rapportcijfer geven.
Bijvoorbeeld als je het werkoverleg evalueert, ben je dan benieuwd
naar:
• Hoe je hebt samengewerkt?
• Hoe tevreden de teamleden zijn over de inhoud? Of de sfeer?
• Hoe de besluiten zijn genomen?
• Hoe helder de afspraken zijn?
• Hoe goed er naar elkaar is geluisterd?

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Bedenk wat je wilt evalueren. Bijvoorbeeld je
werkoverleg, een cliëntsituatie, of een verbeteractie.
Stap 2:
Vraag iedereen eerst voor zichzelf na te denken welk
rapportcijfer hij dat werkoverleg / die cliëntsituatie /
die verbeteractie zou geven en waarom. Laat iedereen
zijn cijfer opschrijven. Geef hiervoor 1 minuut
bedenktijd, zodat iedereen het even goed kan
bedenken voor zichzelf.
Stap 3:
Inventariseer heel snel alle rapportcijfers. Laat nog
geen toelichting geven! Schrijf de cijfers op een
flipover of op een groot vel op tafel.
Stap 4:
Vraag vervolgens bij bijvoorbeeld de hoogst en laagst
gegeven cijfers of iemand een toelichting wil geven. Als
je voldoende tijd hebt kun je ook iedereen een
toelichting vragen. Vraag door op die toelichting.

Voorbeeld
‘Je hebt een 8 gegeven, wat hadden we moeten
doen om er een 9 van te maken?’ Of ‘Een 8 is een
goed cijfer, er zijn ook veel lagere cijfers gegeven,
kun je zo precies mogelijk aangeven wat het voor
jou een 8 maakt?’ ‘Wat heb je ons zien doen, wat je
een 8 waard vindt?’

Stap 5:
Stel samen vast wat jullie vooral moeten blijven doen
en waarin jullie je kunnen verbeteren. Bedenk ook wat
jij zelf hierin gaat doen, wat mag het team van jou
verwachten?
Stap 6:
Maak een afspraak voor vervolg. Als je iets wilt
verbeteren spreek dan af wie, wat, wanneer en hoe
gaat doen en wanneer je weer evalueert met een
rapportcijfer.

Bron: Zorg voor Beter
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REFLECTEREN 3

60/15

GLUREN BIJ DE BUREN
Je blijven verbeteren in je werk vraagt om met een frisse blik te blijven kijken naar wat je
doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet.
Dat is niet altijd eenvoudig, zeker als je al
lang met dezelfde cliënten, in dezelfde
organisatie en misschien hetzelfde team
werkt. Dan ontstaat er al snel een gevoel:
‘zo doen wij dat nou eenmaal altijd hier.’
Gluren bij de buren helpt je om weer eens
even kritisch naar je werk te kijken en je af
te vragen: ‘Is het wel zo logisch dat wij dat
nou eenmaal altijd zo doen hier? Of kan het
misschien ook wel anders?’
Als je na het gluren bij de buren iets wilt
verbeteren dan kun je het verbeterbord
gebruiken.

Tips

• In het verslag meld je bijvoorbeeld:
- Ik ben op bezoek geweest bij...
- Ik was benieuwd naar...
- Bij de buren doen ze het zo... / of denken ze er zo over...
- Wat mij het meest opviel was...
- Wat wij van de buren kunnen leren is...
- Wat ik na dit bezoek heel goed vind van ons team / of onze
werkwijze is...
• Je kunt ook foto’s of een filmpje maken tijdens je werkbezoek en
daarmee een ‘beeldverslag’ maken. Plaats dan de foto’s zo bij
elkaar, eventueel aangevuld met korte teksten, dat het een
helder overzicht geeft van jouw bevindingen.
• In plaats van ‘gluren bij de buren’ kun je dat ook ‘in eigen huis’
doen door bijvoorbeeld cliënten of hun familie meer te bevragen.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Bepaal, zelf of met het team, waar je nieuwsgierig naar
bent. Waarvan wil je graag weten of zien hoe anderen
dat aanpakken?

Stap 4:
Plan een afspraak met de betreffende persoon of het
team en geef duidelijk aan waarom je graag met ze in
gesprek wilt of wilt meekijken.

Stap 2:
Bepaal, zelf of samen met het team, met wie je dan in
gesprek gaat of bij wie je gaat meekijken.

Stap 5:
Maak na afloop een kort verslag van je gesprek of
werkbezoek ter voorbereiding op het teamoverleg.

Voorbeeld
Bij het team van een andere afdeling of andere
locatie, bij een andere organisatie, met een team
dat werkt met een andere groep cliënten (ouderen,
gehandicapten, …), …
Dit kun je ook nog over meerdere teamleden verdelen.

Stap 6:
Bespreek de bevindingen in het teamoverleg en
besluit, of je op basis daarvan processen of werkwijzen
in je eigen team wilt veranderen. Zo ja, plan dan samen
concrete verbeteracties. Bedenk ook een actie voor
jezelf. Dus, wat ga jij hiermee of hieraan doen?

Stap 3:
Formuleer vragen die je wilt stellen en/of bedenk wat
je wilt observeren. Dit kun je voor jezelf doen of samen
met het team.
Bron: Zorg voor Beter
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REFLECTEREN 4

30

KWALITEITENMUUR
Vaardigheden – bijvoorbeeld injecteren – kun je leren. Kwaliteiten heb je al; die horen bij
jou. Zo kun je enthousiast, begripvol, zorgzaam, meelevend zijn. Soms schiet je door in je
kwaliteit en wordt je kwaliteit ineens een zwakte.
Als een collega met ‘verantwoordelijkheidsgevoel’
verandert in een ‘control freak’ kun je daar behoorlijk
allergisch op reageren. Dat belemmert de samenwerking
en het doel dat je wilt bereiken.
Als je in kwaliteiten denkt, kun je die allergie overstijgen.
Dan zie je achter die controlerende houding juist het
verantwoordelijkheidsgevoel. Op dat gevoel kun je de
ander aanspreken. Dan heb je een opening voor een goed
gesprek. Een goed motto is daarom: maak je niet druk
maar DIK: Denk In Kwaliteiten.

Tips

• Maak ook eens gebruik van het kwaliteitenspel:
www.kwaliteitenspel.nl
• Ga op basis van de kwaliteitenmuur eens met
elkaar na of jullie slim gebruik maken van elkaars
kwaliteiten. Bijvoorbeeld: kijk naar alle taken die
zijn verdeeld in het team. Passen die taken bij
ieders kwaliteiten of kunnen jullie dat slimmer
doen?

De kwaliteitenmuur helpt je in het team om meer zicht te
krijgen op de kwaliteiten van je collega’s en achter een
allergie een kwaliteit te leren zien.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Zet als voorbereiding op een (of meerdere) flipovers de
namen van alle teamleden. Verspreid de namen over
het papier en trek om elke naam een flinke cirkel,
zodat de kwaliteiten daarin kunnen worden geplaatst.
Stap 2:
Iedereen bedenkt minimaal 1 kwaliteit voor elke
collega uit het team en schrijft die op de flipover. De
vraag is dus: ‘Wat waardeer jij altijd zo enorm in deze
collega?’
Stap 3:
Elke collega mag over de kwaliteiten die bij zijn/haar
naam zijn opgeschreven verduidelijkingsvragen stellen
en ervoor bedanken, verder mag hij/zij niet reageren.
Stap 4:
Bedenk bij elk teamlid een valkuil (dat kun je doen op
basis van de kwaliteiten die er al hangen, of op basis
van je eigen ervaringen.) De vraag is dus: ‘Waar irriteer
of stoor jij je wel eens aan bij deze collega?’ Zet dat op

een post-it en zoek naar de achterliggende kwaliteit en
zet die ook op de post-it. Plak die post-it’s op de
flipover bij de juiste naam/collega.
Stap 5:
Opnieuw mag iedereen verduidelijkingsvragen stellen
en bedanken.
Stap 6:
Laat iedere collega nu voor zichzelf beantwoorden: wat
neem jij je voor op basis van de kwaliteiten en valkuilen
die je terug hebt gekregen? Wat ga je meer en minder
doen?
Stap 7:
Maak een foto van de kwaliteitenmuur en bewaar die.
Laat de muur eventueel nog een tijd hangen, zodat die
nog kan worden aangevuld.

Meer informatie vind je op www.invoorzorg.nl/teamontwikkeling
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Voorbeelden van kwaliteiten en mogelijke allergieën zijn:
• zorgzaam
te = betuttelend, bemoeizuchtig
• betrokken
te = veeleisend
• behulpzaam te = bemoeizuchtig
• zorgvuldig
te = pietluttig, zeurderig
• daadkrachtig te = drammerig
• voorzichtig
te = geremd, onzeker, onzichtbaar
• flexibel
te = wispelturig, met alle winden meewaaiend

Aantekeningen:
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10

MENING, FEITEN
EN GEVOELENS
Als we een besluit willen nemen, wordt dat vaak vertroebeld doordat feiten, meningen
en gevoelens door elkaar heenlopen. Dan helpt het om ze heel bewust van elkaar te
scheiden.
In deze werkvorm leer je feiten, meningen en gevoelens
van elkaar te scheiden tijdens een werk- of teamoverleg.
Zo kun je betere besluiten nemen.
Zet de onderstaande stappen bij een agendapunt of een
cliëntbespreking waarvan je weet, of verwacht, dat de
emoties daarover in het team nogal kunnen oplopen.

Tips

Je kunt ook een ‘bewaker’ aanstellen in het team.
Die krijgt de rol om alles wat in de discussie wordt
ingebracht te benoemen als feit, mening of gevoel.
Dus steeds als er een punt is ingebracht, legt de
‘bewaker’ het gesprek even stil en geeft aan wat er
in de inbreng een feit, mening of gevoel was. Hij/zij
schrijft dat op flipover.

Zo pak je ‘t aan
Stap 1:
Verdeel het team in drie willekeurige subgroepen en
geef hen de volgende opdracht: Bereid je als subgroep
in 10 minuten voor op het volgende:
• Subgroep 1: Feiten. Over welke feiten, getallen en
concrete afspraken gaat het hier? Wat is er feitelijk
aan de hand en wat zou er feitelijk moeten
gebeuren? Beperk je dus tot de feiten! Schrijf de
feiten op post-it’s.
• Subroep 2: Meningen. Welke meningen hebben jullie
over de situatie? Bedenk ook welke mening de cliënt,
of familie hierover heeft. Jullie gaan dus over: ik
denk dat…., ik vind dat…., naar mijn mening…. Schrijf
de meningen op post-it’s.
• Subgroep 3: Gevoelens. Welke gevoelens spelen er in
deze situatie een rol? Boosheid, verdriet, gemis,
blijdschap, etc. Welke gevoelens of emoties hebben
jullie zelf? Welke gevoelens spelen er voor de cliënt
en familie misschien mee? Schrijf je gevoelens op
post-it’s.

Stap 2:
Inventariseer de verschillende invalshoeken uit de drie
subgroepen. Plak de post-it’s in drie kolommen (feiten,
meningen, gevoelens) op een flipover of op een groot
vel papier midden op tafel.
Stap 3:
Voer vervolgens het overleg zoals gebruikelijk en vraag
regelmatig of iets een feit, mening of gevoel is.
Stap 4:
Evalueer het effect van deze aanpak door de volgende
vragen te beantwoorden:
Wat leverde het op om feiten, meningen en gevoelens
te scheiden? Hoe kun je hier als team beter in worden?
Wat gaan jullie hier na vandaag mee doen?
Stap 5:
Maak concrete afspraken voor vervolg.

Bron: Teamontwikkelruimte, Vergaderen doe je zo
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