Team Canvas

Naam:

Datum:

Verbeter de samenwerking in je team

Mensen en rollen

Gezamenlijke doelstellingen

Waarden

Regels & afspraken

Wat is ieder zijn naam?

Welke doelstellingen willen wij als groep bereiken?

Waar staan wij voor?

Wat gaan we doen als er problemen komen?

Welke rollen zijn er vertegenwoordigd in het team?

Hoe kunnen we de doelstellingen nog motiverender maken?

Welke principes zijn belangrijk voor ieder teamlid?

Welke regels gaan we introduceren na deze sessie?

Hoe noemen we het team?

Zijn de doelstellingen specifiek genoeg?

Hoe communiceren we en houden we iedereen up-to-date?

Wie zit er aan het stuur en navigeert er?

Kan ieder teamlid zich vinden in de gemeenschappelijke
doelstellingen?

Welke waarden willen we invoeren als
gemeenschappelijke waarden voor het team?

Purpose
Welke impact willen wij maken?

Persoonlijke
doelen

Waarom doen we wat we doen?
Wat is de essentie?

Wat beweegt ieder individu in het team?
Welke persoonlijke doelen heeft ieder teamlid
voor deze samenwerking?
Heeft iemand een persoonlijke agenda aan de
tafel?

Behoeften &
verwachtingen
Wat heeft ieder teamlid nodig om succesvol te
kunnen zijn?
Hoe kan het team ieder individu helpen om in
zijn/haar behoeften te voorzien?
Wat geeft energie in de groep?
Wat maakt dat iedereen (harder) gaat lopen en
echt voor het beste resultaat gaat?

Sterktes & middelen

Zwaktes & ontwikkelgebieden

Welke skills hebben we in het team die ons helpen om onze doelen te behalen?

Welke zwaktes hebben we individueel? En als team?

Welke soft skills hebben we tot onze beschikking?

Wat moeten de teamleden echt weten van jou?

Waar zijn we echt goed in? Zowel individueel en als team?

Welke obstakels verwachten we tegen te komen?
Wat zou een belemmering kunnen zijn voor een vruchtbare samenwerking?

Klaar om jouw business te versnellen? Get in touch @ www.businessmodelinnovatie.nl

Hoe voeren we dingen uit en hoe evalueren we dat?

Het Teamcanvas is geïnspireerd op het Business Model Canvas van Strategyzer en is een doorontwikkeling van the team canvas. www.theteamcanvas.com

Wat is ieders persoonlijke slogan?

Worden die waarden door alle teamleden erkend?

Hoe maken we onze beslissingen?

