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Herkent u dit (een beetje)?

Functies en afdelingen met eigen doelen eilanden, onveilig, manipulatie, geen discussie
Manager overziet “geheel” en beslist beperkt gebruik kennis, motivatie; sub-optimalisatie 
Klant, proces en project (resultaat) buiten beeld klant, bedrijf, team en medewerker de dupe

?



Wie het ziet mag het zeggen

Prestaties / Gedrag

Overtuiging 
Aanname

Systeem / Werkwijze

Visueel

Teamwork

prestaties en gedrag inzichtelijk en bespreekbaar maken  
teamleden verbinden zich met elkaar en met het teamresultaat



Relaties bepalen (team)succes
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Focus op klant, project en proces (teamresultaat) Ieder eigenaar eigen deel, samen verantwoordelijk voor geheel 
Samen zoeken naar beste oplossing Samen zicht op teamprestaties en gedrag
Verbonden met elkaar en met het teamresultaat Impact cultuur, team, mens, communicatie, leiding geven, …

Klant / Project / Proces 

Team
“van managen mensen naar managen relaties”
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Teamwork – proces en prestaties zichtbaar 

Procesbord – Samen proces bewaken, sturen, leren en verbeteren. Vervangt tevens procedures en stroomschema’s in handboeken!



Visueel – prestaties en gedrag bespreekbaar

A3 – leren, verbeteren, feedback - teamoverleg – financieel overleg – projectenkamer - ..



Visueel – prestaties en gedrag bespreekbaar

Inzicht voor gehele bedrijf – Bedrijfsdashboard



Visueel – prestaties en gedrag bespreekbaar

Projectenkamer – Iedereen zicht op projecten en prestaties - Maandelijks leren en verbeteren 



Visueel – prestaties en gedrag bespreekbaar

Projectenkamer – Iedereen zicht op projecten en prestaties - Maandelijks leren en verbeteren 



Visueel – prestaties en gedrag bespreekbaar

Dagstart – Weekoverleg – Visuele notulen 

Project- of Afdelingsoverleg



Teamwork – proces en prestaties zichtbaar 

Waardestroomanalyse – inzicht, gemeenschappelijk referentiekader, analyse, overdragen kennis 



Teamwork – proces en prestaties zichtbaar 

Procesbord ontwikkelen obv Waardestroomanalyse – Samen inzicht, proces bewaken, sturen, leren en verbeteren. 



Teamwork – proces en prestaties zichtbaar 

Procesbord - Wekelijkse afstemming. Maandelijks welke patronen zien we? – Projecten in ontwerp- en calculatiefase 



Teamwork – teamplannen

Samen plannen van het proces 



Leren en groeien is Teamwork

Vertrouwen
ik ben veilig, alles is bespreekbaar

Productieve discussies 
samen oorzaak en beste oplossing zoeken

Betrokken
ik snap dat dit de beste oplossing is

Verantwoordelijk
voor mijn eigen deel én voor het geheel

Teamresultaat
gaat boven mijn eigen resultaat

Te
am

w
or

k
Visueel

prestaties en gedrag inzichtelijk én bespreekbaar = als team samen leren én groeien



Teamwork – veilige omgeving 

Teamwork vereist vertrouwen, alles is bespreekbaar. Productieve discussies om samen beste oplossing te vinden.



Teamwork – talent zien en ontwikkelen
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Binnen elke organisatie zijn vele teams herkenbaar. De organisatie als geheel, het managementteam, de projectteams die de 
projecten ontwikkelen en/of realiseren etc. Een team moet (en wil) het teamresultaat realiseren.

VisueelTeamwork is meer dan een praktische methodiek om teams en teamresultaat te ontwikkelen. De visie is dat ieder mens de 
eigen talenten vorm wil geven (competentie), deel wil uitmaken van een team (relatie) en de eigen koers wil bepalen (autonomie).

Het succes van elk team én van elk teamlid zit in de onderlinge raakvlakken. Deze relaties komen voort uit de manier van 
organiseren. Dit organisatiesysteem wordt onder andere vorm gegeven door processen, organisatiestructuur, manier van 
leidinggeven en door de onderliggende (beperkende) overtuigingen en aannames. 

Het organisatiesysteem bepaalt hiermee grotendeels het gedrag en de prestaties van het team en van de individuele teamleden. 
Het systeem laat zich echter niet horen maar laat zich wel zien via de prestaties en het gedrag van de teamleden. Traditioneel 
worden prestaties en gedrag aan de persoon gekoppeld zonder (goed) te kijken welke invloed het proces of systeem hierop heeft. 
Structureel andere prestaties en gedrag vereisen een systeemverandering. Andere prestaties door anders kijken, denken en doen! 

Bespreekbaar maken van het systeem en de raakvlakken vraagt: 
‒ Het zichtbaar maken van prestaties en gedrag. Deze zijn direct gekoppeld aan het teamresultaat en de collectieve ambitie.
‒ Een cultuur waarbij het veilig is om de prestaties en het gedrag te bespreken “Waarom zien we deze prestaties en patronen?” 

Hierdoor ontstaan productieve discussies. Samen zoeken naar de beste aanpak of oplossing. Dit zorgt voor betrokkenheid en nemen 
van verantwoordelijkheid. Ieder teamlid is en voelt zich eigenaar van het eigen deel én verantwoordelijk voor het geheel.

Op deze wijze ontstaat een lerend en groeiend team met de focus op teamresultaat. Het zwaartepunt van leidinggeven verschuift 
van het managen van mensen naar managen van relaties. Dit betekent voor de hele organisatie een transitie en cultuurverandering.

VisueelTeamwork® verbindt 
‒ de feiten (zichtbaar en bespreekbaar maken van processen, prestaties en gedrag) met 
‒ de mens(en) (communicatie, veilige omgeving, verantwoordelijkheid nemen en competenties). 

Resultaat is dat teamleden zich met elkaar én met het teamresultaat verbinden. 


