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HEB IK DE JUISTE MENSEN I
Het samenstellen van een goed  

(lees productief en gelukkig) team is 

geen sinecure. Als leidinggevende moet 

je re  kening houden met heel wat criteria 

om tot een “Dream team” te komen. 

De vraag is dan natuurlijk: hoe zorg  

ik ervoor dat ik de juiste mensen heb  

in mijn team?

Teamrollen

Elke persoon heeft een eigen functioneringsstijl die 

zijn gedrag en prestaties bepaalt. Deze stijl wordt 

bepaald door vaste aangeboren voorkeuren en zor-

gen er ook voor dat elk teamlid een unieke waarde 

heeft binnen de groep. Bij het samenstellen van 

je team moet je dan ook aandachtig zijn voor de 

verschillen in stijl en moet je op zoek gaan naar 

complementariteit. Eenmaal je als leidinggevende 

een inzicht krijgt in de interactie tussen verschil-

lende teamleden en hun rol binnen het team, zal je 

dit inzicht kunnen gebruiken om je team tot betere 

prestaties te leiden. 

DOENER

werker

ritme en regelmaat

relaties

VOELER

met anderen, relaties, 

samenhorigheid

perfectionist, bewaakt kwaliteit

beslissingen nemen op kritieke 

momenten

zorgt voor wij-gevoel in een team

ZIENER

innovatie, creativiteit, passie

gevoelig aan prikkels

twijfelaar

onderzoekers

DENKER

analyse

en kritisch

zaken vooruit, strategisch

ingesteld, soms koel en 

afstandelijk

Taakgericht

Mensgericht

IntrovertExtravert

Een team kan maar goed functioneren 

als het de juiste aansturing krijgt. 

De ideale leider kan duidelijke 

doelstellingen formuleren, geeft 

vertrouwen en weet gebruik te maken 

van de talenten van de groep. 

Goed functionerende teams bestaan uit  
mensen die elkaar aanvullen én tegengewicht bieden!

Carl Gustav Jung bepaalde 4 functioneringsstijlen. Neem je huidige team onder 

de loep en probeer hen in te delen in één van bovenstaande volgende kwadran-

ten. Heb je vooral doeners, denkers, voelers of zieners in jouw team van mede-

werkers? Ben je zelf eerder een taakgerichte, introverte denker of eerder een 

mensgerichte, extraverte voeler? Onderzoek de stijlen van je teamleden 

en ga na of hun stijl past bij de taken die ze uitvoeren en of je over een 

complementair dan wel eenzijdig team beschikt. 
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Waarom het gras  
 bij jou niet groener is … 

Het slotevent ‘Waarom het gras bij jou 

niet groener is … Hoe zorg je ervoor dat 

de beste mensen bij jou willen werken?’ 

op 28 november was een groot succes. We 

brachten werkgevers uit het vrije beroep, 

HR-consultants en stakeholders uit de 

sector samen op een namiddag gevuld met 

interessante workshops rond motivatie, 

aanwerving, ‘baas zijn’, etc. Afsluiter van 

het event was VDAB-topman Fons Leroy, 

met een gesmaakte uiteenzetting over de 

trends op de arbeidsmarkt in het algemeen, 

maar ook in de sector van het vrije beroep. 

Dit project loopt eind december ten einde. 

Maar uiteraard blijven we onze opgebouw-

de expertise ter beschikking stellen. U kan 

bij ons terecht met allerhande vragen over 

personeelsbeleid, zelfstandige samenwer-

king of het paritair comité 336. Bovendien 

vindt u op onze website de HRM-toolkit met 

GRATIS fiches vol praktische tools, tips & 

tricks om uw personeelsbeleid verder te 

ontwikkelen en professionaliseren. Voor 

meer informatie, neem contact op met  

charlotte.pollet@federatievrijeberoepen.be

MENSEN IN MIJN TEAM?

Wat maakt van  
een team een team?

-

lijk gezamenlijk doel te behalen

goede kennis van de competenties en persoonlijk-

heden van alle teamleden.

 

uitwisselen van kennis en informatie en openheid 

voor zowel positieve als  

negatieve feedback

-

ieders inbreng

-

schreven rollen

 

kunnen evalueren en zelf bij te sturen

1  Denk goed na over je eigen stijl: dit leert je veel over jezelf en over hoe je 
omgaat met anderen. Probeer je eigen leidinggevende stijl en 
communicatiestijl aan te passen aan de verschillende rollen binnen je team.

Stel  Stel jezelf de vraag: ‘Wel type personen heb ik nodig in mijn organisatie?’ 
Zoek absoluut geen kopie van jezelf, maar probeer persoonlijkheidsstijlen en 
capaciteiten af te stemmen op de taken die dienen vervuld te worden en op 
de organisatiecultuur. In een goed team past de combinatie van kwaliteiten 
en eigenschappen van de teamleden precies bij de taken waar ze aan werken. 

3 Stel een evenwichtig team samen. Een team moet bestaan uit verschillende 
rollen om tot prestaties te komen. Heb je teveel personen met eenzelfde stijl 
dan zal dit een rem worden op je organisatie, de sleutel is dus om te zoeken 
naar complementariteit. Een goed samengesteld team houdt zichzelf in 
balans. Iedereen kan bezig zijn met waar hij/zij goed in is en teamleden 
vullen elkaar aan. 

4 Denk erom dat elke stijl een eigen aanpak heeft van werk en communicatie 
met collega’s en met de leidinggevende. 

5 Bij het samenstellen van een team kan je uiteraard niet met elk criterium 
rekening houden. Lijst daarom op voorhand, in volgorde van belangrijkheid, 
de vereiste competenties en attitude op.

6 Probeer zo “bewust” mogelijk je team samen te stellen, hoe beter je team is 
samengesteld en afgestemd op elkaar en op de te vervullen taken hoe beter 
de prestaties die ze zullen neerzetten. 
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ESF investeert 
in jouw toekomst

U kan steeds een beroep doen op GRATIS 

begeleiding en advies voor het ontwikkelen  

of optimaliseren van uw personeelsbeleid.  

Neem contact op met  

charlotte.pollet@federatievrijeberoepen.be 

 & TipsTricks

Teamleden kunnen beter op  

elkaar inspelen als ze elkaars 

sterktes en zwaktes kennen. Het 

stelt hen in staat om beter gebruik 

te maken van de verschillende 

kwaliteiten binnen het team.
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