
DOE DE
GROEPSENERGIE TEST
VOOR TEAMCOACHES

Heb jij al een succes-systeem?

Nel Schippers



Koffie / thee / toilet / sigaret.
Op mobiel van alles checken.
Onderlinge een-op-eentjes afstemmen.
Iets voor mezelf (lippen stiften, actuele
gedachten of boodschappen in notities
zetten etc.
Ik geef de aanwezigen alvast een denk-
opdracht of probleem om op te lossen.
Moppen tappen of hilarische verhalen
vertellen.
Wij zijn al fysiek bezig met een energizer
waaraan iedereen gaat meedoen.

Veel teamcoaches krijgen te weinig energie
en betrokkenheid terug in de bijeenkomsten.
Waarom is dat zo? 

Ieder teamoverleg heeft een vaste opbouw: -
met een startmoment
-met het inhoudelijke overleg en 
-met een afsluitend deel

TESTVRAAG 1 

Start jouw teamoverleg wel vanuit de juiste
groepsenergie? Wat gebeurt er als iedereen
binnendruppelt?

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

ZEG  EENS . . .
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Dan gaan jullie starten met het overleg; de
agenda of het onderwerp van de bijeenkomst
wordt besproken. 

TESTVRAAG 2

Wat doe je tijdens het teamoverleg aan sfeer,
focus en betrokkenheid zodat ze er allemaal
bijblijven? 

1.Ik stel prikkelende vragen of laat ze
brainstormen over een topic.
2.Koffie / thee / toilet / sigaret pauze.
3.We gaan even naar buiten.
4.We doen rek- en strekoefeningen.
5.Een energizer die ik voorbereid (5 min.)
6.Een energizer die een deelnemer
voorbereidt (5 min.)
7.Een onvoorbereide spontane fysieke break
met muziek die iedereen in 2 minuten
losmaakt en weer op scherp stelt (2-3x).



En dan het einde van de bijeenkomst. Hoe
sluit jij gewoonlijk af? 

TESTVRAAG 3

Wat doe of zeg je zodat iedereen weer
geïnspireerd aan de slag gaat en zin heeft om
er samen de schouders onder te zetten?

1.Ik vat alle punten nog even samen, spreek
mijn vertrouwen uit in het team en wens hen
veel succes.
2.Na de rondvraag praten we nog even
informeel na en heb ik wel een leuk nieuwtje
wat ik voor dit moment bewaar.
3.Ik heb een slogan: "... en nu allemaal als de
sodemieter aan de slag!"
4.Wij gaan dan altijd propjes schieten op
elkaar. 
5.De muziek gaat op max en iedereen swingt
naar de werkplek "waar is dat feestje, hier is
het feestje!"
6.We roepen "yo tot de vrijdagmiddagborrel"
en gaan allemaal onze weg.
7.Wij maken onze eigen grooves, trommelend
op wat er maar beschikbaar is tot iedereen
zijn eigen gang weer gaat.
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Je kunt maximaal 21 punten scoren. Dus
maximaal 3 x 7 en ja inderdaad de opbrengst
is gewoon de 3 gekozen cijfers optellen.

Wanneer heb je goed gescoord?

Er is maar 1 beste uitslag en dat is natuurlijk
21 punten. 

Check dus bij elke vraag oplossing 7!! Als je
doet wat daar staat zet je je team in de
JUISTE houding, waarbij alles AAN staat. Ook
de CONNECTIE met collega's. Je brengt ze
direct op het puntje van de stoel. 

Hou het teamoverleg inhoudelijk zo kort
mogelijk, zorg steeds voor die praktische
afstemming met de groep als geheel. 
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DE  PUNTEN



ZORG VOOR KLEINE OPLAADMOMENTEN
SAMEN WAARIN FYSIEKE ACTIE, LOL EN
GEKKIGHEID DE HOOFDROL SPELEN

Je komt dan samen in een positieve cyclus,
met een overvloed aan energie,
enthousiasme en plezier. Dat zorgt voor
minder frustratie en efficiënter werken. Ze
kunnen elkaar beter 'hebben'.

Iedere energizer die de hele groep
tegelijkertijd in beweging brengt is al okay,
maar het kan ook zóveel beter dan okay! 

Check dus die 1-7 oplossingen nog eens,
want het is belangrijk dat je een team die
JUISTE energie geeft. Dat is de optimale
energie waarbij alles AAN staat, vooral ook
de connectie met collega's. De energie van
samenspel. Dát hebben ze nodig.

Ik weet hoe het is; hulpmiddelen en
voorbereiding zijn in de praktijk hordes om
te nemen als teamcoach. Creëer en ontwikkel
daarom je eigen systeem, zonder hordes. 

Ken je het boek van James Clear: Atomic
Habits? Hij zegt:
"You don't rise to the level of your goals.
You fall to the level of your systems."
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Zorg om die reden dat je je gedrag
automatiseert wat jij regelmatig nodig hebt
en alles wordt gemakkelijk.

Minder is meer
Besluit daarom welke energizer jou het beste
dient voor je doelen. Welke voorwaarden wil
je scheppen qua sfeer en betrokkenheid? 

A alleen meer energie en ieder voor zich? 
--> Ga lekker rekken, strekken en kunstjes doen

B ja energie, maar ook op elkaar afstemmen
terwijl je allemaal iets anders doet? 
--> Muziek, spelvorm, dans, maak jullie eigen
grooves met ritme, dit laatste kan overal

Jouw team zegt straks: "was het maar iedere
keer zo!" Alleen jij moet hier aan wennen,
want JA het is buiten jouw comfortzone. Maar
neem die voorbeeldrol en beleef ieder
teamoverleg een toffe teamprestatie. Maak
daar jouw systeem van.

Heb je wel iets met muziek? Dan heb je geluk
want met de training Ritmes in je Rugzak
krijg je het systeem op zak waarmee je iedere
groep in no-time AAN zet. Levenslang. 
Dit is gaaf, dit is nieuw. Dit moet je doen.

Check eens voor dié exclusieve oplossing:
https://ritmesinjerugzak.nl

https://ritmesinjerugzak.nl/

