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Een team in fase 3

Strategie 

Managementstijl 

Hoe verhoudt het team zich tot de schoolbrede systemen?

Teamleden zorgen dat ze weten over welke systemen de school beschikt.
Teamleden gebruiken de systemen die hun werk maximaal ondersteunen.

Teamleden denken mee over (innovatieve) systemen en processen die verbetering voor de school opleveren.
De leidinggevende informeert teamleden als de school nieuwe systemen heeft. Systemen 

Structuur

Wat zijn  
de kenmerken 
van een team 

in fase 3?

Competenties 

Cultuur

Personeel 

Wat is de structuur waarbinnen het team werkt?

Teamleden hebben - binnen kaders - ruimte om zelf te bepalen hoe ze hun afgesproken resultaten behalen.
Teamleden maken onderling afspraken over de verdeling van taken, bevoegdheden en expertisegebieden.

Teamleden verantwoorden zich aan elkaar en aan hun leidinggevende over hun voortgang.
Het team krijgt budget op basis van een gezamenlijk opgesteld begrotingsvoorstel.

Teamleden bepalen de frequentie, de vorm en de agenda van het teamoverleg.
De rollen en verantwoordelijkheden hebben zij kort en bondig beschreven in functie-profielen.

Wat is de strategie van het team om optimaal te functioneren?

Teamleden kennen de visie, het beleid en de doelen van hun mbo-instelling en sector of dienst.
Teamleden formuleren op basis hiervan een teamvisie op wat ze willen bereiken en hoe ze dit gaan doen.

Teamleden expliciteren de eisen die ze als team aan de school stellen om optimaal te kunnen functioneren.
Teamleden zoeken en delen actief kennis en ervaring om hun werk te verbeteren, binnen en buiten de school.

Teams formuleren eigen kwaliteitseisen en een proces om verbeterpunten te identificeren en aan te pakken.

Welke managementstijl hanteert de leidinggevende van het team?

De leidinggevende hanteert een coachende, inspirerende en faciliterende managementstijl.
De leidinggevende spreekt teamleden aan op hun kracht, nodigt ze uit initiatief te nemen en steunt hen hierin.
De leidinggevende stimuleert teamleden om problemen zelf op te lossen.
De leidinggevende is bereid zich kwetsbaar op te stellen naar het team.

Hoe onderhoudt het team de professionele cultuur?

Teamleden bespreken hoe ze de gewenste cultuur van het team kunnen onderhouden en versterken.
De cultuur van fase 3 staat beschreven in het schema in Weet, Denk, Doe! op pagina 31.

Hoe borgt het team dat de teamleden over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken? 

Teamleden bepalen met elkaar wat hun gezamenlijke en individuele competenties moeten zijn.
Teamleden maken periodiek een persoonlijk ontwikkelingsplan en een teamontwikkelingsplan.
Teamleden bepalen zelf hoe ze hun kennis, vaardigheden en bevlogenheid onderhouden.
Teamleden leggen aan het team verantwoording af over hun ontwikkel-activiteiten.
De leidinggevende houdt regelmatig personeelsgesprekken en houdt dossiers hierover bij.
Teamleden leveren voor hun eigen personeelsgesprekken zelf bewijs voor hun functioneren aan.
Teamleden zoeken voortdurend naar manieren om zelf en van elkaar te kunnen leren.
Competenties die horen bij fase 3 staan beschreven in het schema in Weet, Denk, Doe! op pagina 30.

Hoe borgt het team dat zij voldoende geschikte teamleden heeft?

Teamleden specificeren wat de ideale samenstelling is om de teamvisie en doelen te realiseren.
Teamleden houden de continuïteit van bezetting in de gaten.
Teamleden formuleren de eisen waar (nieuwe) teamleden aan moeten voldoen.
De leidinggevende en teamleden werven samen nieuwe teamleden.
Teamleden zorgen dat nieuwe teamleden goed worden ingewerkt.

Toelichting

Deze team-analysekaart is een aanvulling op het boek Weet, denk, doe! en helpt teams om te bepalen in welke fase zij zich bevinden. 
Op www.weetdenkdoe.nl zijn vergelijkbare kaarten over fase 1 en 2 te downloaden. 
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