IN CO-CREATIE.

Post-corona team checklist.
Jij en je team. Hoe staan jullie op dit moment in het werk? Welke invloed hebben de corona lockdowns en de
onzekere werksituatie op jullie gehad? Loop de onderstaande checklist door (en laat je teamgenoten dit ook
doen!) en bepaal of het tijd is om het team te resetten.
Invulinstructie:
Hieronder staan 25 stellingen. Geef per stelling aan of deze stelling ‘- minder’, ‘= gelijk’ of ‘+ meer’ van toepassing is op je huidige werksituatie dan op jouw pre-corona werksituatie. Noteer onderaan hoe vaak je hebt
gekozen voor een antwoord in een bepaalde kolom.
Mijn werk nu t.o.v. mijn werk pre-corona

minder

=
gelijk

+
meer

1 Er is sprake van een positief werkklimaat.
2 Ik ervaar mijn werk als uitdagend.
3 De balans tussen werk en privé is goed.
4 Ik voel me energiek en vitaal in mijn werk.
5 Mijn werk is betekenisvol. Het doet ertoe.
6 In ons team gaan we respectvol met elkaar om.
7 De eisen die aan mij worden gesteld in het werk, kan ik waarmaken.
8 Er zijn voldoende mogelijkheden om mij te ontwikkelen in het werk.
9 Ik voel me betrokken bij mijn team.
10 Mijn normen en waarden matchen met die van het team/de organisatie.
11 Wij benutten in mijn team het potentieel van alle teamleden.
12 Ik ervaar erkenning en waardering in mijn team.
13 Wij zijn een effectief team.
14 Ik ervaar zelden stress in mijn werk.
15 Ik mag zelfstandig beslissingen nemen in mijn werk.
16 In ons team waarderen wij onderlinge verschillen.
17 Ik ervaar zelden een te hoge werkdruk.
18 We geven elkaar complimenten in mijn team.
19 In mijn team is er waardering voor de inbreng van ieder teamlid.
20 Mijn werk is inspirerend.
21 Ik ken de privé situatie van mijn mede-teamleden.
22 Als ik merk dat een teamlid ergens moeite mee heeft, dan bied ik hulp aan.
23 Na werktijd kom ik los van mijn werk.
24 In mijn team wordt met plezier gewerkt.
25 Mijn sterke punten kan ik kwijt in mijn baan.
Score per kolom:

Geeft de door jou behaalde score in de kolom ‘- minder’ de hoogste score of is de score hoger dan 10,
dan is het raadzaam om samen met jouw team op zoek te gaan naar jullie nieuwe team-normaal.
Hoe? Meld je aan voor lunch-webinar ‘Reset je team in 5 stappen’ op 21 september om 12.30u
of neem contact met ons op over het Reset je team programma.

Reset je team, en dan FAST FORWARD.
Wil jij het programma boeken of meer info?
Talent International +31 (0) 23 576 79 22 of mail info@talentinternational.nl
PAUL® Coaching + 31 (0) 6 25 249 322 of mail paul@paulr.nl

