Handout

Thematisch Doel
Vaststellen en monitoren thematisch doel - Vergaderingen
Doel:
Focus & effectiviteit vergroten en op het netvlies houden tijden besluitvormingsprocessen en
prioriteitstelling.
Team hebben behoefte aan het bereiken van overeenstemming over hun belangrijkste prioriteiten op
korte termijn en hoe ze dit willen gaan bereiken. Het eens worden over een topprioriteit en het beoordelen
van de voortgang tijdens wekelijkse bijeenkomsten vergroot ieders inzet.

Oefening:
Stel samen het thematische doel vast en evalueer en actualiseer deze ieder kwartaal. Tijdens
vergaderingen is het van belang is het van belang de ontstane organisatorische helderheid op het
netvlies te houden en besluitvormingsprocessen in lijn te laten lopen met hetgeen afgesproken. Eens in
het kwartaal mag de inhoud ter discussie staan om te worden geactualiseerd. Kortom ieder teamlid
committeert zich een kwartaal lang aan het overeengekomen thematische doel, de strategische keuzes
en overeengekomen gedragingen t.b.v. wat het team doet en waarvoor het team het doet?

Werkwijze:
Laat ieder teamlid voor zichzelf onderstaande vragen beantwoorden. Leg alle input naast elkaar en
bevraag eenieder over achterliggende gedachten. Onderhandel om te komen tot één definitief overzicht
rondom jullie gezamenlijke visie. Vraag gericht of elk teamlid zich aan de uitkomst een kwartaal lang
committeert ten behoeve van gezamenlijke realisatie.

Organisatorische helderheid
1. Wat is ons bestaansrecht? (Wat wil de klant wat wij leveren, en wat levert de
klant dat op)

(bv samenwerking leuker, gezonder en voldoening maken door inzicht
en gerichte tools ter beïnvloeding richting de gewenste situatie)
2. Hoe willen gedragen wij ons?
(bv bescheiden, nieuwsgierig en slim)
3. Wat doen we?
(bv wij leveren ideeën, producten en diensten aan mensen die teaminteractie gezonder willen maken.
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4. Hoe zorgen we dat we succesvol zijn?
(bv eigen leiderschap, creativiteit, ervaringsgericht, impact,
ondersteunende doe-het-zelf bijdehandjes)

Wat is op dit moment het meest belangrijke?
Ons thematisch doel is:
(bv bewustzijnsvergroting rondom het constructief beïnvloeden van
samenwerkingsprocessen.)

