
TEAM APK

Hoe scoort jouw team op:
Verbinding | communicatie | meeting effectiviteit  

werk/privé balans | werkvermogen





0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Verbinding

Teamcommunicatie

Team meetingsWerk prive balans

Werkvermogen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verbinding Teamcommunicatie Team meetings Werk prive balans Werkvermogen

Gemiddelde Score per Onderdeel



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

76 83 89 92

Verbinding - Score per Teamlid



Ik ben net nieuw en heb geen idee wat 
de rest vind. Ik heb tot nu toe leuke 
contacten met iedereen. Ik heb met 
bijna iedereen kennis gemaakt en weet 
hoe ze zich op dit moment voelen qua 
thuiswerken en het project.  

Iets wat in coronatijd heel 
lastig is: elkaar fysiek zien, 
zodat niet alles op afstand 
hoeft plaats te vinden, maar er 
enige spontaniteit en 
toevalligheid in het contact zit.

Mogelijkheid 
elkaar fysiek te 
ontmoeten

De contacten op de 
werkvloer als je bij elkaar 
op één locatie zit. Je loopt 
dan makkelijker naar 
elkaar toe of vangt zaken 
van elkaar op.
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Elkaar fysiek 
treffen, waardoor 
je écht samen aan 
dingen kunt 
werken.

Huidige communicatie is zeer selectief 
en bijna alleen werk gerelateerd. 
Teamcommunicatie zou effectiever 
worden als er meer aandacht zou zijn 
voor de persoon achter de werknemer. 
Een op een heb ik hier voldoende 
aandacht voor, in teamverband wordt 
dit lastiger omdat je persoonlijke 
informatie van collega's ook niet 
groepsbreed wil delen (als collega's hier 
zelf niet mee komen)

Weer (deels) in real 
life meetings 
overleggen ipv alleen 
maar online.

Geen idee, daar ken ik ze te kort 
voor. Ik voel geen issues binnen 
het team. Meer de uitdaging om 
overzicht te houden met de vele 
wijzigingen en te weten wat er nu 
op welke locatie wordt ontworpen 
en of dat nog kan vanuit onze 
disciplines. Kortom, zaken 
integraal beschouwen op afstand 
is een uitdaging. 
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Ook andere teamleden hier 
een grotere 
verantwoordelijkheid in 
geven, meer uit handen 
durven geven.

Vooraf meer 
duidelijkheid over welke 
punten besproken 
moeten worden. 

Geen idee, ik heb alles een 6 
gescoord, want dit weet ik 
niet van het team en ik kan 
het nu ook niet achterhalen.

Algemeen: iets korter en bondiger, 
vergaderen via Teams kost veel energie. 
Soms inzoomen op een bepaald 
onderwerp, in plaats van alle 
hoofdlijnen.



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

76 83 89 92

Werk Privé Balans - Score per Teamlid



Minder ad hoc-acties, 
waardoor last-minute 
overwerk noodzakelijk is, 
terwijl het vaak om dingen 
gaat die we al langer van te 
voren aan zien komen.

Door Corona merk je dat werk 
prive sneller door elkaar loopt 
(ik vul deze vragenlijst om 
18:33 uur in) 

Momenteel niets. 
Wel waken dat 
balans goed blijft 
als werkdruk binnen 
project oploopt.

Ik kan dit nog niet voor het project 
beoordelen. Het is nu even heel veel 
met opstarten en afronden van mijn 
oude projecten. De rest van het team 
heb ik aangegeven wat mijn 
uitgangspunten zijn (geen 
luchafspraken en ook niet belllen in 
de luch, zodat iedereen even afstand 
kan nemen. We hebben iedere week 
een avondbijeenkomst gehad. Dat 
heeft impact op je, vermoeid want 
langer in de avond door en daarna tijd 
nodig om 'af te kicken' en dan kun je 
niet meer een rondje lopen 
bijvoorbeeld. 
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WERKVERMOGEN
Wat zou het werkvermogen 

van jouw team het meest vergroten?

Autonomie

Engagement

Competenties

75%

0%

25%
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