
LEER JEZELF EN JE TEAM KENNEN OM GOED VAN
START TE GAAN MET DE SAMENWERKING

HOOFDPUNTEN
• Iedereen is verschillend. Iedereen heeft zijn eigen kenmerken,

persoonlijkheid, gewoonten en behoeften, wat tot uiting komt in je type
"beest“*.

• Als je intensief moet samenwerken in een team (bijv. in een
coachingstraject), begin dan met de volgende oefening met je
teamleden: bespreek met elkaar welk type "beest " je bent aan de hand
van onderstaande afbeelding. Gebruik vervolgens de informatie van
pagina 2 en 3 om te begrijpen hoe je het beste kunt communiceren met
je teamgenoten. Communicatie die is afgestemd op het type beest van
de ander is effectiever.

• Door elkaars eigenschappen te begrijpen, hoe anderen reageren en zich
gedragen, geef je de samenwerking in het team een goede start. Het
stimuleert een goede verstandhouding en een goede communicatie.

*De aard van het beestje onderscheidt vier "beesten“ met hun eigen kenmerken, die 
typerend zijn voor ons ondernemerschap. 
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Ik heb onze werkwijze nog eens goed geanalyseerd en ik denk dat we 
het een beetje anders zouden moeten doen, namelijk zorgvuldiger. De 
cijfers tonen namelijk aan dat we dan efficiënter gaan werken. Wat 
denk jij ervan?

Hoe gaat het met je? Heb je met elkaar op de nieuwe manier gewerkt? 
Hoe voelde dat? Zullen we dit voortaan zo blijven doen?

Ik heb hier de cijfers, zo zie je dat deze werkwijze meer resultaat 
oplevert. Ga je akkoord met deze nieuwe afspraken?

Je hebt vast de nieuwe manier van werken al geprobeerd? Leuk he? 
Zullen we het voortaan dan zo gaan doen?

Ik ben een uil en ik praat tegen een…

Ik ben een bij en ik praat tegen een…

Volgens mij worden de afspraken in het bedrijf niet zo goed 
nagekomen. Weet jij hoe dat komt? Wat moeten we afspreken om 
beter te kunnen samenwerken binnen het bedrijf?

Ik voel dat de sfeer binnen het bedrijf niet zo goed is. Wat vind jij 
daarvan? Wat zullen we hier samen aan gaan doen?

Ik vind dat het niet goed loopt binnen het bedrijf, de resultaten blijven 
achter. Wat wil je dat ik ga doen?

Hoe gaat het met jou? Voel jij je goed thuis binnen het bedrijf of zou 
de sfeer nog beter kunnen? Heb jij ideeën om dat aan te pakken? 



Meer informatie:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie 
in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101000728 (NetPoulSafe).
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Ik ben een haan en ik praat tegen een…

We redden het niet op tijd als we nu niet de eerste stap zetten met dit 
project. Ik heb hier de grote lijnen uitgezet. Zou jij er een gedetailleerd plan 
van kunnen maken en aangeven wanneer wat moet gebeuren?

Ik heb je hulp nodig (en dat van de anderen). Het zou voor iedereen goed 
zijn als we hiermee nu gaan starten. Kun jij jouw stuk ook klaar hebben 
voor volgende week?

Dit project komt niet van de grond. Er gebeurt niets. Als ik nu dit doe en jij 
bent verantwoordelijk voor dat deel. Welk resultaat behalen we dan?

Ik heb het gevoel dat er rondom dit project niets gebeurt. Heb jij ideeën 
om iedereen weer enthousiast te maken?

Ik ben een vlinder en ik praat tegen een… 

Om dit product te verbeteren heb ik wel een idee, maar dat moet nog in 
detail worden uitgewerkt. Dit zijn de voordelen en de nadelen. Wil jij deze 
eens goed bekijken en een voorstel doen?

Hoe gaat het met je? Ik liep laatst door de stal en bedacht iets om het beter 
te maken voor ons allemaal. Zullen we samen eens kijken hoe dat zou 
kunnen?

Ik heb een idee voor een nieuwe taak. Daarmee kunnen we winst maken. 
Wil je mij helpen dit idee te ontwikkelen?

Ik heb een idee voor een nieuwe taak. Daarmee kunnen we winst maken. 
Wil je mij helpen dit idee te ontwikkelen?

https://www.netpoulsafe.eu/

