
Versterk je
team 
Nu
belangrijker
dan ooit!

HOE ZORG JE
ERVOOR DAT JE
TEAM VOORUIT
BLIJFT GAAN?



Focus op het werk
Voor teams is het hebben van een focus cruciaal. 

Weet het team wat het teamdoel is en weet iedereen wat zijn of haar taak is
binnen het team?

Vraag iedere keer wat gaat goed en wat kan beter zodat je bezig blijft met je
focus en continu verbeteren.



Werk aan goede
werkrelaties 

Kenmerkend voor een goede werkrelatie is als 
 teamleden respect voor elkaar hebben en elkaar
aanspreken om continu te verbeteren .



Daag  je team
continu uit
Een team dat niet uitgedaagd wordt staat stil en
valt langzaam in slaap. Uitdagingen liggen buiten
de comfortzone of kennisgrens. Coach je team in
deze uitdaging.



Maak het
zichtbaar! 

Zorg ervoor dat de voortgang en
de stappen die je met je team
maakt zichtbaar zijn. We werken
veel online, zorg ervoor dat je b.v.
in de cloud een storybord hebt
waar iedereen aan werkt.



Coach je team

Als leidinggevende heb je een
belangrijke rol om je team te
coachen op het leren en continu
te verbeteren.

Feedback is een algemene term
die veel wordt gebruikt. Als je het
goed weet toe te passen is het
een manier om met elkaar in
contact te blijven en te blijven
werken aan een goed
teamresultaat.



Zorg dat
iedereen een
bijdrage heeft

Het is cruciaal dat iedereen een
bijdrage levert aan het teamresultaat.
Het zorgt ervoor dat je iedereen
betrokken houdt en mensen niet
afhaken omdat ze niet meer betrokken
zijn. Risico op uitval is dan groot.



Maak tijd voor
plezier in het
werk
Niet alles hoeft in het teken te staan van
functioneel of inhoud. Gewoon op zijn tijd even
bijkletsen is belangrijk om elkaar op een andere
manier beter te leren kennen.



Vier de successen in je
team

We zijn geneigd om onze succesen te
bagataliseren. We stappen er snel over heen.

Niets werkt beter om stil te staan bij het
succes van je team. Het zorgt voor energie

en motivatie.

Het team krijgt een goed gevoel en de
binding wordt versterkt in je team



Als team ben je nooit klaar. En als
je denkt dat je klaar bent is het

tijd om weer op nieuw te
beginnen!



Vond je deze post leerzaam?

ik ben benieuwd naar je reactie



Team tip!
Meld je aan voor onze wekelijkse blogs met nog
meer tips en ervaringen over teamontwikkeling.  
klik op de link in de post



Dank je wel!


