
Je wil als werkgever of teamleider dat je team prettig en goed samenwerkt. Maar 

ja, wat is goed samenwerken eigenlijk? Misschien denk je aan: ‘het in staat zijn 

om samen oplossingen te vinden’ en ‘samen de juiste prioriteiten kunnen stellen’. 

Als je merkt dat je medewerkers ieder op hun eigen eilandje werken in plaats van 

samen voor één doel te gaan? En wanneer je het idee hebt dat 

de verbinding ontbreekt? Dan kan teamcoaching 

een verschil maken. 
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Wat is
teamcoaching 

eigenlijk? 

Is dat een ander woord voor teambuilding? 

De Van Dale zegt over teamcoaching 

“het creëren van een hecht teamverband”. 

Wat wij verstaan onder teamcoaching

Een team creëren dat automatisch op elkaar 

afstemt en daar ook telkens beter in wordt. 

Medewerkers bewegen in een ideale situatie 

naar elkaar toe, hebben samen plezier en zijn 

gedreven om de doelen van de organisatie te 

behalen. 

Nu gaan we de diepte in want: 
wat merk je aan de medewerkers?  

Medewerkers klagen, maar nemen zelf geen initiatief  

Medewerkers hebben het gevoel niet ‘gehoord’ te worden  

Medewerkers hebben onderling strubbelingen met elkaar  

Medewerkers ervaren geen cohesie in het team

Medewerkers weten niet goed bij wie ze voor welke vraag kunnen aankloppen

Medewerkers hebben weerstand om dingen anders te doen  

Medewerkers zijn laconiek 

Medewerkers zijn gestrest 

Medewerkers ervaren hoge werkdruk  

Medewerkers hebben geen werkplezier

Kenmerken van 
medewerkers die 
uit balans zijn 

Dit zijn de 
gevolgen van 

een team dat 
uit balans is  

• De productie loopt achter 

• Er gaan dingen mis  

• Er is sprake van uitstroom 

• Er is sprake van ziekte  

• Innovatie blijft achter; 

  en stilstaan is achteruitgang

Nu 
lijkt het alsof 

het alleen aan de 
medewerkers ligt, maar 
vaak wordt de eigen rol 

– die van jou als 
leidinggevende– 

niet goed herkend. 
Dit zijn valkuilen waar 

jij niet in wil 
trappen. 

“Ik heb 
geen tijd om écht 

in verbinding met de 
medewerkers te komen”

“Het ligt aan 
het team”

“Wij hebben veiligheid 
en vertrouwdheid nodig 

om te floreren”  

“Iedereen moet 
zich kwetsbaar 

op durven 
stellen”

Wanneer een team niet goed samenwerkt, 
dan zijn dit de red flags 

Kortom:  er is GEEN sprake van een dynamische werkomgeving die jij WEL voor ogen had 

De lol is weg  

Innovatie blijft achter  

De energie is uitgedoofd 

Motivatie is ver te zoeken  

Proberen te veranderen maar er gebeurt niks  

Doelen van de organisatie worden niet behaald  

Een blije medewerker heeft deze 3 factoren nodig*  

• Competentie  • Autonomie 
• Verbinding

Mist een 
factor? 

Dan ontstaat 
een disbalans 

bij de 
medewerker 

en in het team

DISC geeft jou inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag 
en communicatie. Als mens en medewerker laten we allemaal een 
andere combinatie en intensiteit van de 4 DISC-temperamenten in 
ons gedrag zien. Ieders DISC-stijl is uniek, niemand is dus alleen maar 
dominant of alleen maar geel. 

Herken jij jouw team en jezelf in deze red flags, kenmerken en valkuilen? 
Wij gaan er graag met je over in gesprek. Teamcoaching is altijd maatwerk. Samen bepalen we het doel, 
want wat wil je ermee bereiken? En samen zorgen we voor een strategie die je ook na de trainingen 
kunt blijven inzetten om de verandering ‘aan’ te laten staan.  

Zo zorg je voor een team dat in balans is! 

 Bouw aan vertrouwen  
 Toon oprechte interesse 
 Verbind vanuit relatie  
  Beweeg binnen gezamenlijk opgestelde kaders 
 Bespreek de olifant in de kamer  
 Bepaal samen een hybride werken-beleid dat écht werkt  
 Zie systemen niet als leidend; ga terug naar wat écht de bedoeling is
 Ontdek wat medewerkers écht beweegt  

Want: wat je wil, zijn tevreden medewerkers die efficiënt samenwerken en met plezier hun werk doen! 
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Wil analyseren, 
begrijpen en 
doorgronden

Wil zekerheid 
en duidelijkheid 

creëren 

Stelt zich 
dienstbaar op en 
creëert binding 

en veiligheid 

Stelt mensen en 
sociale verbanden 

voorop 

Staat voor durf, 
tempo en kracht 

Wil resultaten, 
vooruitgang en 
prestaties laten 

zien

TOOL Management Drives
Management Drives is een methodiek die verschillende drijfveren 
van medewerkers zichtbaar maakt. Zo kun je voorspellen hoe een 
team of persoon kennis, vaardigheden en competenties inzet. Als 
leidinggevende geeft deze tool handvatten om drijfveren, maar ook 
gedragingen, culturen en ontwikkelingen weer te geven én deze met 
elkaar te verbinden. Het resultaat: een beter presterend en hechter 
team.


