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Dit boekje gaat over teamwerk, over samenwerken als 
mensen met elkaar. 
 
Teamwerk is er altijd. Zelfs de aankoop van een bosje 
bloemen op de markt is teamwerk. Al is het maar voor 
even. 
 
Dit boekje is bedoeld om te werken aan samenwerken in 
een team, zoals een afdeling of projectteam. 
 
Samenwerken is een werkwoord. Wil je daar meer uit 
halen dan ‘dat het nu eenmaal gaat zoals het gaat’, 
dan moet je er iets voor doen. Soms meer, soms minder.  
 
Dit boekje helpt je om daar met elkaar werk van te 
maken. Zolang er geen structurele problemen zijn, kun 
je dat zonder hulp van buitenaf met de suggesties in dit 
boekje.
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Elkaar regelmatig twee vragen stellen is voldoende. 
Dat is de boodschap van dit boekje. 
 
Het zijn ‘de twee leidende vragen’: beantwoording van 
deze twee vragen geeft vanzelf sturing aan het gesprek 
en bepaalt de onderwerpen die voor jullie teamwerk 
belangrijk zijn. De vragen laten de ruimte om zelf te kiezen 
hoe diep je met elkaar in gesprek gaat. 
 
Het werkt alleen als je het heel concreet houdt. Betrek het 
op je dagelijkse werk, op de  klussen van deze week, op 
wat je vandaag en morgen voor je project moet 
aanpakken, op wat er gisteren niet zo lekker ging. 
 
Je krijgt de vragen niet meteen op de volgende bladzijde. 
Laat eerst vier voorwaarden tot je doordringen.
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Het is de eerste vraag die je moet stellen: moet je wel met 
elkaar samenwerken of kun je net zo goed naast elkaar 
blijven werken? 
 
Kun je je werk bijna onafhankelijk van anderen verrichten? 
 
Is het voldoende om met een praatje pot de collegiale 
relaties te onderhouden? 
 
Komt je werk pas samen met het gezamenlijke 
organisatiedoel ergens ‘hoog in de organisatie’? 
 
Doe dan alleen de moeite om samen te werken zolang 
het je geen moeite kost. Voor het resultaat hoeft het dan 
niet, misschien voor de goede sfeer.



6

De WIL 
om 

samen te 
werken

V
o

o
rw

a
a

rd
e

 2



7

Voor teamwerk moet je iets doen: geven en nemen. 
Wil je dat? 
 
Wil je er actief aan bijdragen dat je collega kan schitteren 
en scoren? 
 
Wil je echt accepteren dat je collega anders in elkaar zit 
en ben je bereid om je daarnaar te gedragen? 
 
Wil je echt accepteren dat je collega dingen anders doet 
en soms niet ‘ziet’ wat voor jou vanzelfsprekend is? 
 
Wil je echt accepteren dat een ander niet kan raden wat 
jou van je stuk brengt of wat jij wel en niet wilt? 
 
Als je dat niet wilt, is het de vraag of jullie aan echt 
samenwerken toe kunnen komen.
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Bij samenwerken ben je zelf ook onderwerp van gesprek. 
Heb je daar het lef voor? 
 
Heb jij het lef om helder aan te geven wat je doelen zijn 
en wat jij van je collega’s graag wilt? Gun je een ander 
succes en durf je uit te komen voor je eigen ambities? 
 
Heb jij het lef om onder ogen te zien hoe jij in elkaar zit, 
wat je niet kunt, waar je van baalt of juist enthousiast van 
opspringt? 
 
Heb jij het lef om eigen opvattingen bij te stellen? 
 
Heb jij het lef om te horen welk effect je op een ander 
hebt, misschien wel haaks op je bedoelingen? 
 
Zet niet te grote stappen en bepaal zelf hoe je stap voor 
stap - bij elke collega anders - elkaar in vertrouwen neemt.
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Soms is de omgeving er niet naar om samen te werken. 
Dan moet je het niet zomaar proberen. 
 
Leef je in een vechtcultuur waar succes van de ander ten 
koste van jou gaat? Zijn persoonlijke concurrentie en 
politieke spelletjes aan de orde van de dag? 
 
Moet je de façade ophouden en kun je niet in veiligheid, 
vanuit vertrouwen, over je zwakke plekken praten? 
 
Ook dit soort teams kunnen goed presteren. 
Maar of het écht teamwerk is, dat is de vraag.
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We kennen de voorwaarden. Dan nu de twee leidende 
vragen.  
 
Stel ze elkaar regelmatig.  
 
De vragen beginnen allebei met:  
“Wat kan ik doen om te zorgen dat jij …”   
 
Dat is de meest directe manier om actief bij te dragen 
aan teamwerk. Doe iets met de antwoorden en het 
‘samen’ begint meteen te werken. 
 
Maar bereid je voor! Want reken erop dat die vragen ook 
aan jou worden gesteld. En dan moet je antwoord geven. 
Tenminste, als jij de ander de gelegenheid wilt geven om 
actief met je samen te werken.
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Wat kan ik  
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kunt scoren?
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Doelen halen! Resultaten scoren! Schitteren! Succes 
hebben!  
 
Dat is waarvoor je samenwerkt. Het is de raison d’être van 
de organisatie of het team. Het is ook de motor van 
inspiratie voor mensen over alle ups en downs heen.  
 
Via het succes van de ander? Ja! Want als ieder teamlid 
succes heeft, heb je als team het meeste succes. 
 
Wees je bewust van wat jij in je werkdomein kunt 
beïnvloeden en ontdek wat je kunt doen voor het succes 
van de ander. Wees niet verrast dat je vanzelf in gesprek 
komt over de gezamenlijke doelen en prioriteiten. 
 
En het dwingt je om zelf heel goed te weten wat je doelen 
zijn en hoe anderen je kunnen helpen.
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De ander in z’n kracht? Sterk in z’n vel? In balans? 
Misschien onzeker, maar wel zelfverzekerd? Gaat het 
daarom? 
 
Ja! Want als ieder teamlid in z’n kracht zit, is het team op 
z’n krachtigst. 
 
Ontdek wat jij kunt doen om het zelfvertrouwen van de 
ander te laten groeien, wat de ander stimuleert en waar 
de ander van nature goed in is. Ga het gesprek aan over 
wat de ander ontmoedigt en waar de ander angstig van 
wordt of gefrustreerd van raakt. En gedraag je ernaar. 
 
Voor de teamkracht. En uiteindelijk voor het onderlinge 
vertrouwen en de collegiale sfeer.
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Ja.  
 
Deze twee leidende vragen zijn genoeg om echt hard te 
werken aan samenwerken, aan teamwerk. 
 
Ze leiden naar alle onderwerpen op de twee dimensies 
die nodig zijn voor teamwerk:  
• werken aan doelen, inhoud, prestaties; 
• investeren in onderlinge relaties, talenten, interactie. 
 
We geloven dat mensen in staat zijn elkaar en teamwerk 
serieus te nemen. Dan kan op een natuurlijke manier dát 
op tafel komen wat helpt om als team en individu zinvol 
te werken. 
 
Zinvol omdat je er zin in hebt (hart), omdat het zin heeft 
(hoofd) en omdat actie daarom zinnig is (hand).
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Dit boekje gaat over teamwerk, over samenwerken als 

mensen met elkaar.

Teamwerk is er altijd. Zelfs de aankoop van een bosje 

bloemen op de markt is teamwerk. Al is het maar voor 

even.

Dit boekje is bedoeld om te werken aan samenwerken in 

een team, zoals een afdeling of projectteam.

Samenwerken is een werkwoord. Wil je daar meer uit 

halen dan ‘dat het nu eenmaal gaat zoals het gaat’, dan 

moet je er iets voor doen. Soms meer, soms minder. 

Dit boekje helpt je om daar met elkaar werk van te maken. 

Zolang er geen structurele problemen zijn, kun je dat 

zonder hulp van buitenaf met de suggesties in dit boekje.

22(li) 3(re)
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WagenaarHoes ondersteunt sinds 1987 bedrijven en 
overheden bij het bepalen van hun koers en bij het 
realiseren van veranderingen.  
 
In onze opstelling zijn we partners in verandering: wij gaan 
een intensieve samenwerking aan met de opdrachtgever 
en staan zij aan zij bij het doorgronden en aanpakken van 
lastige vraagstukken. 
 
Onze kernthema’s: strategievorming, leiderschap en 
bedrijfsvoering. 
 
Ons aanbod: advies, procesmanagement, interim-
management, training en coaching. 
 
Focus: samenwerking en effectiviteit, van teamwerk op de 
afdeling tot sectoroverschrijdende vernieuwing.
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