
voor energieke zorgteams
BOOST & BORG

Samen komen is een begin
Samen blijven is voortgang
Samenwerken is succes

SAMENWERKEN
TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK



D E  B O O D S C H A P

V A N  D E  D I R E C T E U R

Het is makkelijker dan ooit om content voor je werknemers

te creëren met deze lay-out die makkelijk te volgen en in

te delen is. Zorg ervoor dat je de ruimte goed gebruikt

door ook foto's en bijschriften op te nemen.

Als je deze nieuwsbrief maakt, moet je goed

bedenken dat de focus op de medewerkers moeten

liggen. Het is een kans om de medewerkers iets van

het management te laten horen, maar het is ook een

kans om iets te creëren.

 

Mieren worden vaak genoemd als voorbeeld van ijver, samenwerking en teamspirit. En dat is niet
voor niets. Een mier wordt niet geïntimideerd door de grootte van de klus. Mieren werken
georganiseerd samen. Mieren laten het belang zien van teamwork.
Omdat ze samenwerken, kunnen ze meer werk verzetten dan je voor mogelijk houdt. Ze laten hun
collega-mieren niet aan hun lot over als ze iets moeten verslepen, maar ze helpen elkaar, cijferen zich
voor elkaar weg en bereiken hun gemeenschappelijke doel. Iedereen is belangrijk en iedereen is
onbelangrijk. Het team staat voorop!
Hoe bereiken ze hun doel? Onder andere door de beste ‘opstelling’ te maken: de juiste mier op de
juiste plek. Zo zijn er soldaten, verkenners, verzorgers en werkers. Iedereen doet wat het beste bij
hem – of meestal haar – past. Hierdoor is hun gezamenlijke resultaat optimaal. Sterker nog: volgens
onderzoekers is hun resultaat groter dan de som van de delen.
Wat versta jij onder een optimale samenwerking?
Hoe zorgen jullie binnen het team voor de juiste collega op de juiste plek?

Als TEAM geïnspireerd samenwerken….
• weten waarom jullie bestaan, wat is jullie teamdoel?;
• gevoel dat je er samen voor gaat;
• open communicatie zonder ”dubbele agenda’s”;
• communicatie gericht op begrip voor elkaar;
• elkaar vertrouwen en waarderen;
• wat je geeft is wat je krijgt; geef het goede voorbeeld;
• actief je mening geven en eerlijk zijn;
• initiatief tonen brengt energie;
• collega’s die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden;
• met elkaar reflecteren, en leren van je fouten;
• het is helder wie van jou afhankelijk is en van wie je zelf afhankelijk bent;
• spreek verwachtingen open en specifiek uit;
• maak goede afspraken en weet van elkaar wie waar verantwoordelijk voor is;
• verschillen mogen er zijn; ieder individu is uniek! Benut ieders kwaliteiten!

Wat is jouw bijdrage in het team m.b.t. geïnspireerd samenwerken?

Nog even dit…. een geweldig team wat op elkaar is ingespeeld is niet opgebouwd na één teamdag.
Groei kost tijd; het zal even duren voordat jullie weten wat je aan elkaar hebt en de zaken soepel
lopen. Leer mét en van elkaar! 

Waarom moeilijk doen, als het SAMEN kan!

Van JIJ & IK
naar WIJ


