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Team - samen - werken

Firmin Polderman
21 maart 2018

Waarnemingsoefening

We zien alles door onze eigen lens.
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“Show me dead, show me the death man!”
Op naargeestige wijze doolt de ernstig 
verwarde man middenin de nacht door de 
Jodenbreestraat in het centrum van 
Amsterdam. Fietsers maken een boog om 
het leed niet in de ogen te hoeven zien. Weg, 
weg, weg van hier!
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Profiel van huidige zorgprofessional:

 Meer zelfbewust 
 Omgeving-sensitiviteit 
 Op samenwerking gericht 
 Ondernemend 
 Verantwoordelijk  
 Kostenbewust! 

Samenwerken binnen teams

1. Goede ervaring en slechte ervaring.
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Afwezigheid vertrouwen: geen 
open        discussies, geen 
kwetsbaarheid, geen fouten 
toegeven.

Angst voor conflicten, geen 
hartstochtelijke debatten

Gebrek aan betrokkenheid, 
instemming veinzen

Verantwoordelijkheid mijden, besluiten niet steunen

Weinig aandacht voor resultaten (eigen belang eerst)

De 5 frustraties van teamwork
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We vertrouwen elkaar

We gaan openlijk de strijd aan 
over ideeën

We steunen besluiten en actieplannen

We spreken elkaar aan op realiseren
van overeengekomen activiteiten

We concentreren ons op het bereiken van 
collectieve resultaten 

• Score 8 tot 9:  deze functie is waarschijnlijk geen probleem voor het team.

• Score 6 tot 7:  deze functie kan een probleem  zijn.

• Score 3 tot 5:  deze functie vereist dringend aandacht. 

Focus op teamresultaten

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Betrokkenheid

Gezonde discussies

Vertrouwen in elkaar

Vijf functionele niveaus van teams
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Teams die goed samenwerken behalen beter resultaten. 

• In elke organisatie zijn teams.
• Elkaars kwaliteiten zien en benutten. 
• Een situatie waarbij er een gedwongen of ongedwongen

samenwerking ontstaat tussen verschillende karakters en 
personen met andere inzichten. 

• Kortom er wordt met mensen gewerkt die allemaal hun eigen
belangen, wensen en behoeften hebben. 

• Efficiëntie en effectiviteit maken een goed lopend team van 
onschatbare waarde voor een organisatie. 

• Teamontwikkeling is hiervoor een voorwaarde. 

Ontwikkelingen binnen jouw team.

• Wat is voor jou ideaal team
• Hoe ziet deze samenwerking eruit?
• Welke voorwaarden hiervoor nodig?
• Welke hobbel te nemen?
• Wat nog te leren?
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