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HERA'S

Routeplanner voor teams

www.hera.nl | hallo@hera.nl
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TEAM

Samenwerking & Communicatie

Ieder team is uniek en bevindt zich in een andere fase van teamontwikkeling. Wist je dat bij iedere wijziging in het
team het teamproces opnieuw begint? Bijv. een vertrekkende, nieuwe of verzuimende collega of veranderingen
rondom de inhoud of organisatie van het werk? Als je hierrbij stil staat kun je je voorstellen dat Corona een wissel
kan trekken op je team en de samenwerking daartussen. Je moet als leidinggevende nu misschien veel op
afstand managen en de onderlinge relaties en verbinding krijgt een hele andere vorm. Hoe ga je daar mee om?
En wat als straks alle medewerkers weer naar kantoor komen? Hoe ga je dan zorgen voor een effectief en
productief team?
Er zijn teams waar het enorm lekker loopt en er zijn teams waar veel mis gaat en men niet goed samenwerkt. Of
waar men wel heel productief is, maar zonder enige sfeer. Succesvolle teams scoren zowel hoog op taak- als
relatievolwassenheid. Dit positieve teamgedrag is te beïnvloeden.
Wil je weten hoe je op een positieve en praktische wijze kunt werken aan teamontwikkeling? Mooi. Hera heeft de
oplossing en kijkt graag met jou mee hoe jij jezelf en je team verder kan ontwikkelen, zowel nu als in 'het nieuwe
normaal'.
Teamontwikkeling begint met een goede analyse. Hera focust hierbij op twee pijlers:
1. Taakvolwassenheid: de mate waarop een team, met gebruik en inzet van alle teamleden, omgaat met taken.
2. Relatievolwassenheid: de manier waarop de teamleden de relaties met elkaar vormgeven.
Op de volgende pagina geven we een aantal voorbeelden en inzichten. Hiermee kun je inschatten waar jouw
team ‘nu’ staat, waar je als team naar toe zou willen bewegen en hoe wij met interventies kunnen helpen op de
route. Het blijft natuurlijk altijd maatwerk.
Wij maken graag kennis met jou en je team. Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of gewoon eens
sparren over wat jij het beste zou kunnen doen met je team? Mail ons via hallo@hera.nl.

TEAM

Het vertrekpunt

Taakvolwassenheid
Hoge taakvolwassenheid, veilige relaties

Kenmerken:
Gevoelens in team dat de een beter is dan de ander
Ervaren werkdruk, niet delegeren, burn out-achtige klachten
Weinig (werk)plezier, weinig gezelligheid, individuele focus en meer
liefde voor de taak dan voor het team of de collega's
Goede resultaten qua productie (o.a. overuren maken), hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
Ontevredenheid in het team, conflictsituaties, behoefte naar
complimenten en waardering

Kenmerken:
Veel werkplezier en een veilig gevoel in het team
Voldoening halen uit het werk (inhoudelijk) en de samenwerking met
het team
Veel ontwikkeling, voor elkaar staan, elkaar uitdagen en risico's
durven nemen
Flexibel in samenwerken
Vertrouwen in elkaars competentie, talenten, eerlijkheid en open staan
voor elkaar en elkaars feedback

Hoog

Hoge taakvolwassenheid, onveilige relaties

Relatievolwasenheid
Hoog

Laag

Lage taakvolwassenheid, onveilige relaties

Lage taakvolwassenheid, veilige relaties

Kenmerken:
Denkt in 'ik', geen samenwerking, veel conflicten, bondjes 'wij - zij',
los zand team
Indivuduen voelen zich eenzaam, onveilig, angstig
Veel wantrouwen, grote afwachtendheid
Hoog verzuim, hoog verloop, veel energielekken
Geen hulpvragen stellen, geen grenzen stellen
Lage productiviteit, weinig resultaat
Geen gemeenschappelijk doel, inefficienty

Kenmerken:
Hecht team, openheid over gevoelens en emoties
Weinig structuur, productiviteit matig
Veel zorg voor elkaar en anderen, samen taken voltooien, weinig
afstemming over taken
Weinig ontwikkeling
Ingewikkelde procedures, inefficiënt werken
Chaotisch en soms grenzeloos (veel hart voor de zaak)

Laag
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TEAM

De interventie

Taakvolwassenheid
Hoge taakvolwassenheid, onveilige relaties

Hoge taakvolwassenheid, veilige relaties

Interventies

Interventies
Hoog

Teamcoaching gericht op o.a.
Fase 1: Focus op bestaansbetekenis van het team
Fase 2: Contact maken, elkaar leren kennen, vertrouwen winnen
Fase 3: Werken aan doelen, taken & acties
Fase 4: Samenwerken en teamgevoel creëren

Verdieping samenwerking bijv. door teambuilding
Inclusiviteit en diversiteit
Leiderschapscoaching leidinggevende gericht op bijv. verdere
zelfsturing

Individuele coaching leidinggevende gericht op leiderschap
Hoog
Laag

Lage taakvolwassenheid, onveilige relaties

Lage taakvolwassenheid, veilige relaties

'naar binnen gekeerde groepsdynamiek'

Interventies:

Interventies
Maatwerk-aanpak gericht op:
Coaching leidinggevende mbt strategie bepalen
Procesbegeleiding team

Laag
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Teamcoaching gericht op o.a.:
Fase 1: Werken aan doelen, taken & acties, gedragsafspraken
Fase 2: Samenwerken gekoppeld aan warme zakelijkheid, feedback
geven en ontvangen, structuren
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Wat wordt jouw route?

MEER
WERKPLEZ ER &
PRODUCT V TE T
N E TEAM

www.hera.nl | hallo@hera.nl

Schroom niet om met ons te sparren om te
kijken hoe wij jou en jouw
team kunnen ondersteunen.

