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Teamcoaching voor ICT-teams 

 
 
ICT-Teams 
• U geeft leiding aan een ICT-team. 
• Het zijn kundige mensen. 
• Processen en procedures zijn ingeregeld. 
• Techniek en tooling zijn beschikbaar. 
 
En toch… 
 
• haalt het team deadlines niet; 
• blijft de kwaliteit achter; 
• is er te weinig commitment; 
• loopt iets niet lekker in het team. 
  
U hebt alles op zijn plek gezet en toch draait 
de (team)motor niet! 
 
Dat kan beter!  
 
Mensen 
Een kenmerk van een team is, in 
tegenstelling tot een groep, dat het geheel 
meer is dan de som der delen en daardoor 
efficiënter werkt en meer- en betere kwaliteit 
levert. 
 
Daarvoor is, in het team, veiligheid en 
openheid nodig. Dat betekent dat teamleden 
het kunnen uiten als ze iets moeilijk vinden 
of als ze moeite hebben met elkaars gedrag. 
Dat kunnen ze zonder bang te zijn om 
daarvoor afgerekend te worden. Menselijke 
waarden en gedrag dus. 
 
Gedragsstijlen 
Vaak hebben onderlinge wrijving en irritaties 
te maken met een verschil in gedragsstijlen 
tussen teamleden. Dat is op te lossen door 

bewustwording van de eigen gedragsstijl en 
het effect daarvan op anderen. Dat is dan ook 
de kern van de dienstverlening van GroeIT 
voor ICT-teams. GroeIT zet hier MapsTell 
voor in ( www.mapstell.nl ). 
 
Andere dynamieken 
Daarnaast kunnen er persoonlijke 
uitdagingen spelen of dynamieken die een 
andere oorzaak hebben. Daarmee werken we 
door 1-op-1 begeleiding of door specifieke 
interventies en oefeningen. 
 
Maatwerk 
Teamcoaching is maatwerk. We maken dus 
een begeleidingsplan op maat op basis van de 
actuele uitdagingen en de gewenste 
uitkomsten. 
 
Wat levert het op? 

• Duidelijkheid over dynamieken in een 
team. 

• Bewustwording bij de teamleden van 
hun eigen gedragsstijlen. 

• Onderling begrip en openheid 
(voorwaarde voor teamvorming). 

• Commitment bij de teamleden. 
• Een sterker en hechter team dat 

effectief werkt. 
 
Meer weten? 
Neem contact met ons op via e-mail of 
telefoon. We spreken graag verder met u over 
teamcoaching!  
 

http://www.mapstell.nl/

