Dobbeldialoog “Teamfunctioneren”
Dobbelsteen Sport



Wanneer voel jij je in dit team buitenspel staan?
Wanneer overschrijdt het gedrag in je team een persoonlijke grens
van jou ?




Van welk gedrag in het team word je blij?
Welk gedrag mag van jou nog meer in dit team zijn?




Met welke collega vind je het wel eens lastig samenwerken?
Wat mag voor jou scherper in dit team?




Voor welk doel mag het team komend jaar gaan?
Wat is een misser van jou/ het team van afgelopen jaar?




Waar blinkt dit team/ jij in uit?
Welke collega verdient een trofee voor zijn/haar rol of bijdrage?




Wanneer word je wel eens (on-)gewenst teruggefloten?
Waarover zou jij wel eens zelf willen beslissen?

Dobbelsteen Sport



Welke discussie zou je nog weleens willen voeren en met wie?
Vul aan: in discussies ben ik in dit team vaak degene die…….




Wanneer mag dit team meer in galop?
Wie vergaloppeert zich wel eens in dit team?




Welke collega’s gun je nog iets anders in hun samenwerking?
Waar ben jij afgelopen jaar pijnlijk ‘over gestruikeld’?




Welk doel heb jij voor jezelf gesteld voor de komende periode?
Waar kan het team nog doelgerichter in worden?




In welke situatie(s) zweet jij wel eens peentjes?
Waar mag het team zich nog meer voor inzetten?




Waar mag meer/ minder tijd voor genomen worden komend jaar?
Hoe ga je/ het team om met tijdsdruk?

Vragen voor dobbelsteen Enigme



Wie zou jij nog wel eens flink aan de tand willen voelen?
Wat mag hier eigenlijk niet gezegd worden?




Wanneer zoeken we elkaar te weinig op?
Wanneer voelde je je wel eens onzichtbaar in dit team?




Wat doet dit team “volgens het boekje”?
Welke dag van het afgelopen jaar zou je eruit willen scheuren?




Wat zorgt er voor dat jouw ‘(samen)werk-vuur’ blijft branden?
Hoe ‘vurig’ is dit team?




Welke team situaties zou je wel eens willen opnemen om er daarna
samen van te kunnen leren?
Welke andere rol zou je in dit team willen spelen?




Waarover heb jij je verwonderd?
Welke vraagstukken houden jou momenteel bezig?

