TEAMKOMPAS EVALUATIEKAART
FOCUS
Wat is onze missie als team?
Waar zijn we mee bezig en willen we dat ook?
Waar gaan we aan werken?

VERBONDENHEID
Is er zorg voor elkaar
in dit team?
Geven we elkaar
adequaat feedback?
Werken we als team
aan een goede sfeer?

TEAM

ROUTE
Klopt de voorgestelde werkwijze?
Is de taakverdeling
goed?
Weten wij voldoende
om aan de slag te
gaan?

DRIVE
Welke belangen spelen er in ons team?
Is er ruimte voor verschillen in het team?
Komt ieder teamlid tot zijn recht?

FOCUS
Snap ik waar het om gaat en laat ik dat horen?
Heb ik op een rij wat ons team wil bereiken?
Laat ik merken of ik achter de teamdoelen sta?

VERBONDENHEID
Wat valt mij op in
deze groep?
Welke spelregels
van de groep versterken het groepsklimaat?
Wat kan ik zelf doen
om de sfeer te verbeteren?

TEAMLID

ROUTE
Doe ik voorstellen
over hoe verder?
Geef ik aan waar het
team mij het best kan
inzetten?
Laat ik mijn stem
horen over de juiste
route?

DRIVE
Hoe zorg ik dat ik zelf aan de bak kom?
Hoe vraag ik aandacht voor mijn belangen?
Hoe kan ik mijn talent kwijt in deze groep?

TEAMKOMPAS EVALUATIEKAART
FOCUS
Welke visie wil ik overdragen op mijn team?
Wat wil ik bereiken met mijn team?
Wat kan ik zelf doen om het draagvlak te vergroten?

VERBONDENHEID
Wat heeft deze groep
nodig om zich veilig
te voelen?
Hoe bevorder ik
open communicatie?
Hoe kan ik onderlinge betrokkenheid
versterken?

TEAMLEIDER

ROUTE
Wat heeft het team
nodig om goed te
werken?
Welke aanpak werkt
het best met dit team?
Wie heeft de expertise
voor wat?

DRIVE
Wat zijn de motieven en talenten van mijn teamleden?
Hoe kan ik ieder teamlid tot zijn recht laten komen?
Waar krijgen teamleden een kick van?

FOCUS
Wat streven jullie na als team?
Zijn jullie het samen eens over de doelen van dit team?
Wat kunnen jullie doen om het draagvlak te vergroten?

VERBONDENHEID
Wat levert deelname
aan dit team je op?
Wat is jouw unieke
talent? Wat gebeurt
daarmee in dit team?
Wat zou voor jou
als ideaal zijn in dit
team?

TEAMCOACH

DRIVE
Geef je collega’s een passend compliment.
Aan wie heb je veel in dit team en waarom?
Mag je en kun je hier alles zeggen?

ROUTE
Zijn jullie tevreden
over de gekozen aanpak?
Hoe komen in dit team
besluiten tot stand?
Welke mening verdwijnt snel onder het
tapijt?

