
Persoonlijk scoreblad zelfscan zorgteams
Datum: 07-04-2016

Team: Thuiszorg Noord, 1 deelname.

Hoe scoort uw team? 

Bij elk van de onderdelen kunt u zien hoe uw team scoort. De zwarte pijl laat uw teamscore zien ten opzichte van andere zorgteams: 

Scoort uw team geel? Dan komt uw team overeen met de 25% minst hoog scorende teams.

Scoort uw team lichtgroen? Dan komt uw team overeen met de 50% gemiddeld scorende teams.

Scoort uw team donkergroen? Dan hoort uw team bij de 25% hoogst scorende teams.

Doelgericht samenwerken

Teamleden motiveren, helpen elkaar en geven elkaar feedback om door samenwerking de gezamenlijke doelen te behalen en tot betere resultaten te komen. 

Lichtgroen

Uw score komt overeen met de 50% gemiddeld scorende teams op dit onderdeel. 

Dit betekent dat doelgericht samenwerken al redelijk goed ontwikkeld is in uw team. Laat de teamleden met elkaar praten over de teamdoelen en laat het

team zo nodig nieuwe teamdoelen formuleren. Hierdoor zijn de teamleden meer betrokken bij het nastreven van de doelen en nemen teamleden meer

verantwoordelijkheid. Hierbij is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor feedbackmomenten. Stimuleer de teamleden om elkaar te helpen in het team.

Door dit te doen worden teamdoelen gezamenlijk behaald. Raad het team ook aan om in hun omgeving te kijken hoe andere teams gezamenlijk hun doelen

bereiken. 

Taakgericht samenwerken

Teams doen aan taakgerichte samenwerking op het moment dat zij essentiële informatie over het werk met elkaar delen en gebruik maken van elkaars kennis

en kunde. Teamleden stimuleren elkaar om over het werk na te denken. Zo kunnen gezamenlijke taken beter uitgevoerd worden.  

Geel

Uw score komt overeen met de 25% minst hoog scorende teams op dit onderdeel.

Dat betekent dat taakgericht werken in uw team nog niet voldoende ontwikkeld is. De teamtaken kunnen beter uitgevoerd worden wanneer het team actief

gebruik maakt van elkaars kennis en kunde. Stimuleer uw team om extra aandacht te geven aan kennisuitwisseling. Kijk waar extra kennisuitwisseling

mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens teamoverleggen en intervisie. 

Samenwerking met het zorgnetwerk rondom de cliënt

Het team onderhoudt actief relaties met de buitenwereld, zoals met de mantelzorgers van de cliënten en andere zorgverleners. Uit de contacten met cliënten

en het zorgnetwerk rondom cliënten (denk daarbij aan familie, mantelzorgers, andere zorgprofessionals) haalt het team ideeën voor verbetering. 

Lichtgroen

Uw score komt overeen met de 50% gemiddeld scorende teams op dit onderdeel. 

Dit betekent dat samenwerking met het zorgnetwerk rondom de cliënt al redelijk goed ontwikkeld is. Blijf het team stimuleren om oog voor relaties met de

buitenwereld te houden. Geef het team voldoende ruimte om goed contact te onderhouden met cliënten en hun zorgnetwerk (familie, mantelzorgers, andere

zorgprofessionals). Let daarbij op dat het team de feedback uit de omgeving van het team gebruikt om het team verder te ontwikkelen. Dat vergroot de

teamprestaties. 



Zelforganisatie

Zelforganisatie in teams is het proces waarbij teamleden zelfstandig verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk tot besluiten komen. Problemen kunnen zo

zelfstandig door het team worden besproken en opgelost. Het team heeft inzicht in hoe het presteert en brengt waar nodig verbeteringen aan. 

Geel

Uw score komt overeen met de 25% minst hoog scorende teams op dit onderdeel.

Dat betekent dat zelforganisatie in uw team nog niet voldoende ontwikkeld is. Om zelforganisatie te verbeteren, zal het team moeten proberen om met

eenvoudige hulpmiddelen het werk in toenemende mate zelf te organiseren. Hier kunt u het team in ondersteunen, bijvoorbeeld door het team zelf te laten

plannen en inhoudelijke taken onderling te laten verdelen. Als leidinggevende of coach kan u het team helpen om zelf een netwerk van ondersteuning te

zoeken binnen de organisatie. Let hierbij op dat het team gebruik kan maken van een goede en passende informatievoorziening tussen de organisatie en het

team. Dit vergroot de mogelijkheden tot zelforganisatie. 

Dienend team leiderschap

Dienend teamleiderschap is een manier van leidinggeven die er op gericht is om zorgteams zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid en vrijheid te geven.

Verder gaat het over hoe vaak de leidinggevende bereid is om te luisteren naar problemen op het werk of gesprekken aan gaat over hoe het team het werk

uitvoert. 

Donkergroen

Uw score komt overeen met de 25% hoogst scorende teams.

Dit betekent dat dienend team leiderschap in uw team al goed ontwikkeld is. Andere teams kunnen een voorbeeld nemen aan de manier waarop u als

leidinggevende het team ondersteunt. Zoek daarnaast naar werkvelden waarin het team zich nog meer zelfstandig kan ontwikkelen.

Werkrelatie met de leidinggevende

Wat vindt het team en de leidinggevende van de onderlinge werkrelatie? Daarbij gaat het er om in hoeverre de leidinggevende over werkgerelateerde zaken

van teamleden op de hoogte is, aandacht voor ontwikkeling ziet, teamleden begrijpt en hulp biedt. 

Lichtgroen

Uw score komt overeen met de 50% gemiddeld scorende teams op dit onderdeel. 

Dit betekent dat de werkrelatie met het team al redelijk goed ontwikkeld is. U kunt dit verder ontwikkelen door na te gaan wat de behoeften zijn van individuele

teamleden en daarop in te spelen.



Teamprestaties

De teamprestaties bestaan onder andere uit de tevredenheid van cliënten over het team, de mate waarin het team het werk op tijd voltooit en de kwaliteit van

de geleverde zorg van het team. 

Geel

Uw score komt overeen met de 25% minst hoog scorende teams op dit onderdeel.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het team op dit moment minder goed scoort dan andere teams. Het is raadzaam om in overleg met het team te

achterhalen wat de oorzaak hiervan is. Stimuleer het team om te onderzoeken wat andere teams doen die betere resultaten behalen. 


