
# Teamprincipe Checkvraag 
1 Beperkte omvang Hoeveel teamleden kent dit team? 

Team-meeting:  Hoeveel teamleden namen deel aan de meeting? Nam iedereen actief deel? Werd er sociaal geluierd? Zoja, door wie? Werd dat toegestaan? 

2 Gedeelde opgave Wat is de gedeelde opgave? 
Team-meeting: Als je elk teamlid zou vragen om de gedeelde opgave (gemeenschappelijk doel, BHAG, MTP etc) in twee zinnen te omschrijven, zou je dan hetzelfde 
antwoord krijgen? Spreekt deze gedeelde opgave iedereen echt aan? 

3 Onderlinge afhankelijkheid Levert samenwerking meer op dan wanneer jullie individueel werken? 
Team-meeting: Van welke teamleden ben jij afhankelijk? En waardoor? En wie is/zijn er van jou afhankelijk. Idem: waardoor? 
Vervullen alle teamleden op dit moment een rol die echt bij hen past? Heb je routines ontwikkeld met elkaar? 

4 Tijdelijkheid Wordt de samenstelling van het team regelmatig veranderd? 
Team-meeting: Wanneer is er voor het laatste iemand bijgekomen dan wel vertrokken? Is de samenstelling optimaal nu?  Wie zou je erbij willen halen? En wie zou je 
kunnen vrijspelen uit dit team? 

5 Externe oriëntatie In welke mate is dit team gericht op de buitenwereld? Is het een pop-up team? Een projectteam? Of werk je in een vast team? 
Team-meeting: Wanneer doe je het als team echt goed? Kun je voorbeelden geven waarbij jullie op outcome sturen (en niet op output)? 
Hebben jullie altijd inzicht in hoe je presteert als team? Kunnen jullie versnellen wanneer het nodig is? Kunnen jullie goed met druk om gaan? 

6 Aanpassingsvermogen In welke mate probeert dit team grenzen te verleggen via experimenten? 
Team-meeting: Welke experimenten (MVP's, prototypes, proof of concept, demo's etc) heeft dit team recent ondernomen? Hoe leren jullie als team van dit experiment?

7 Meervoudigheid Welke vormen van diversiteit onderscheid je in dit team?
Team-meeting: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen teamleden en wat betekent dit voor het team? Is dit bespreekbaar? Benutten jullie de kracht van diversiteit al 
in voldoende mate? Zoja, waar merk je dat nu aan? Krijg jij bij overleggen binnen het team voldoende ruimte om je punt te maken? Kun je van elk teamlid twee 
talenten benoemen? Ga nog eens terug naar vraag twee (gedeelde opgave), drie (onderlinge afhankelijkheid, rollen) en vier (tijdelijkheid): heb je in het huidige team 
alle benodigde talenten voldoende in huis? 

Oefening #1: Teamscan (levendig beeld aan de hand van de laatste team-meeting)

Voor meer oefeningen zie www.betterday.nl/teaming voor boek en Online Masterclass Teaming

http://www.betterday.nl/teaming

