
‘De diagnose is de startmotor voor de dialoog’ 

De weg naar een zelfstandig en effectief team
vanaf: €462,50 (excl. BTW en reiskosten)

ANALYSE
•   Wat zĳn de hoge en lage succesfactoren en in welke mate zĳn die uitzonderlĳk?
•   Hoe presteren subteams (minimaal 5 respondenten) ten opzichte van elkaar?
•   Hoe verhouden de uitkomsten zich ten aanzien van de nationale benchmark?
•   Waar zit het ‘vliegwiel’ voor de ontwikkeling, wat is er met voorrang aan te pakken? 

WERKSESSIE
•   Wat zĳn de uitkomsten van ons bureauonderzoek?
•   In welke mate is dat herkenbaar en vooral wat is reden achter hoge en lage scores?
•   Wat is de rode draad in de toelichtingen op de stellingen?
•   Wat gaan we eraan doen, hoe ziet ons actie- en ontwikkelplan eruit?

Een quick-scan, oftewel krachtmeting, van 30 minuten. De teamleden beoordelen stellin-
gen over de 10 succesfactoren. We analyseren de antwoorden en koppelen de resultaten 
terug in een werksessie. Onze leidende vragen:

HOE

De kritische succesfactoren zĳn geïnspireerd op de 5 wetenschappelĳk onderzochte kenmerken van ‘high 
performance organisaties’ (De Waal) in combinatie met de 5 kenmerken van succesvolle teams (Lencioni). 
Dat hebben we gecombineerd met 20 jaar kennis en ervaring in training, coaching en advies rondom 
team- en organisatieontwikkeling. De team- en organisatiescan is getest met behulp van een landelĳk 
uitgezette vragenlĳst die inmiddels door meer dan 1.100 respondenten is ingevuld.  
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Zelflerende, zelfsturende, zelforganiserende teams…? Ze zĳn hot! Niet voor 
niets, want de concepten vormen een prima basis om de verantwoordelĳk-
heid laag in de organisatie te leggen en op die manier de betrokkenheid te 
vergroten. Wij gaan vooral voor ‘zelfstandige’ teams. De mogelĳkheid om zelf 
beslissingen te nemen en eigen keuzes te maken, zĳn een prima fundament 
voor de ontwikkeling van ‘plezier’ en ‘professie’ in het werk. Teams die 
aantoonbaar stappen zetten, scoren buitengewoon goed op onderstaande 
aspecten. Wat ons betreft dan ook de ‘kritische succesfactoren’ naar effectivi-
teit en samenwerking.

WAAROM

Van de arbeidstĳd 
wordt samengewerkt, 
kortom er is noodzaak

50%

1/3
van de ‘value-added’
samenwerking komt 
van 4% van de 
medewerkers
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Start met ‘zelfstandige & effectieve teams’
077-7703311 info@teamworker.nl

Een zelfstandig 
en effectief team

De investering bedraagt €462,50 (exclusief BTW en reiskosten), gericht op teams 
vanaf 5 medewerkers. In de prĳs zĳn 15 respondenten inbegrepen. Daarboven 
rekenen we €10,- per respondent. De resultaten worden digitaal aangeleverd. Die 
resultaten geven een accuraat beeld van de stand van zaken binnen het team, 
maar we gaan voor de échte dialoog. Met prikkelende voorbeelden van tools en 
instrumenten staven we niet alleen onze conclusies, maar laten we het team ook 
nadenken over hoe het in de praktĳk ‘nog beter’ kan.

1.   Vooraf stemmen we met elkaar het doel en de doorlooptĳd van de teamscan af
2.   We versturen een instructie bedoeld voor de teamleden om de scan in te vullen
3.   Een week van tevoren geven we zicht op het aantal respondenten tot dan
4.   Een dag van tevoren verrichten wĳ onze analyse en versturen we de resultaten
5.   Tĳdens de werksessie van 1,5 uur werken we van resultaten naar actieplan
6.   Waar nodig stemmen we met elkaar de borging en opvolging af

WAT Voor een beperkte investering ontvangt u een beeld op effectiviteit en zelfstandigheid van het 
team. Door onze ruime ervaring in bedrĳven van klein tot groot kennen we de relevante vragen 
en komen snel tot de kern. Wĳ hanteren de volgende aanpak om stap-voor-stap aan het resul-
taat te werken:
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VOORBEELD  RESULTAAT  'TEAMSCAN' 

‘Teams en organisaties die top preste-
ren, hebben medewerkers die uiterma-
te nieuwsgierig zijn, uitgedaagd willen 
worden, verantwoordelijkheid willen 
dragen en daar ook aan willen worden 
gehouden én beter willen presteren.... 
altijd en overal’ 
2012 (Waal en Oudshoorn)

12,9
‘Open communicatie’  
is de laagst beoordeel-
de stelling in de 
benchmark

Teamwaarden zĳn 
belangrĳker dan 
individuele intelligen-
tie

Is de hoogste score 
ooit genoteerd op een 
kritische succesfactor

270

Carnegy 
Mellon University,
2010

Tĳdens de werksessie gaan we samen met het team op zoek naar het stap-voor-stap ontwikkelen van de 
kritische succesfactoren. We richten ons daarbĳ niet alleen op het zichtbare en concrete gedragsniveau 
(wat): de teamleden doen iets en dat heeft een bepaald effect. We bespreken ook de patronen en mecha-
nismen die eraan ten grondslag liggen. Welke helpende en belemmerende teampatronen horen erbĳ 
(hoe)? En tot slot kĳken we naar de teamwaarden, de waarom-vraag:  waarom willen we dit gedrag eigen-
lĳk veranderen? Oftewel van ‘single loop’ naar ‘triple loop development’.
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