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FF stil staan

Als zelfstandig ondernemer in de zorg word ik werkgelukkig als ik wat kan toevoegen zodat 
cliënten, teams (en medewerkers) hier beter van worden. 

Vorig jaar heb ik de tijd genomen om even stil te staan d.m.v. een sabbatical met vw bus en 
hond. Het proces van het hoofd naar het hart is daar verder ingezet.  Het is een onomkeerbaar 
proces voor mij.

Het 'beteugelen' van de geest heb ik aan mijn werkgeluk mogen toevoegen..



Yoga

- Een spiritueel pad
- Stamt van het woord juy = een juk opleggen of beteugelen
- Beteugelen van de geest
- Door training van de mind, focus en aanwezigheid in het moment

Het beheersen van de mind betekent vrijheid om te kiezen aan wat voor 
soort gedachten je aandacht schenkt en naar welke gedachten je luistert. 
En dat kun je trainen!



Wat voel je nu als ik dit zo vertel?



Teamontwikkeling

Accent Fase 1 Accent Fase 2 Accent Fase 3 Accent Fase 4
* Centraal staan de 
eigen vaardigheden
* Zoeken naar de 
juiste rol.

* Regels en 
procedures worden 
ontwikkeld
* Tegenstellingen 
tekenen zich af
* Positie conflicten

* Team formuleert 
waarden en normen
* Gevoel voor 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid
(wij-gevoel)

* Plaatsbepaling in de 
externe omgeving; 
besef dat het team 
een functie vervult in 
een groter geheel
* verbeterprogramma

Vaktechnische  
volwassenheid

Organisatorische 
volwassenheid

Sociale 
volwassenheid

Zelfstandig 
verbeteren

Groep
Team

Open team

Bundeling 
Individuen

Teamontwikkeling



TeamontwikkelingTeamontwikkeling



Constructieve dialoog
Bovenstroom – Onderstroom - Bovenstroom

Bovenstroom Bovenstroom

Onderstroom

1. Luisteren – Samenvatten – Doorvragen (LSD)
2. Niet invullen voor een ander (Nivea)
3. Waardeer wat er is en voeg toe (50% eens)

Ik heb last van …… (kleine irritatie)

Onderwerp Concrete 
afspraken



Casussen

In een team gebeurt het wel vaker je spreekt met elkaar iets af 
en dan gebeurt het niet (door iedereen) 

Het team staat al ruime tijd in de klaagstand en je krijgt het tij 
niet gekeerd



Teams in beweging krijgen door (zelf) even stil te staan


