
Maak een teamdoel
Naast de persoonlijke ontwikkeling van jouw teamleden is het mogelijk om 
met het hele team aan vaardigheden of targets te werken. Teamdoelen 
kunnen geïnspireerd worden door de doelen van jouw organisatie. 

Bij een teamdoel is het mogelijk om actiepunten te organiseren, welke 
gekoppeld worden aan teamleden. De teamleden gaan dan vervolgens aan 
de slag met een actie en kunnen dit ook voltooien. Als coach kun je ook 
feedback vragen over een teamdoel aan alle teamleden die samen onderdeel 
zijn van het doel.

Hoe maak je een teamdoel?

Stap 1 | Selecteer een team

Kies het team waarvan jij als 
teamcoach onderdeel van bent. 
Met dit team ga je samenwerken 
aan een gezamenlijk doel.
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Stap 2 | Groei of target?

Stap 3 | Wat is je teamdoel?

Stap 4 | Leg uit wat je met je team wilt bereiken

Stap 5 | Wanneer zou je dit teamdoel willen bereiken?

Stap 6 | Creëer actiepunten en koppel ze aan je collega's

Persoonlijke groei: Vaardigheden, 
gedrag en competenties.

Target: Numerieke doelen, zoals KPI’s

Wat is het doel dat jouw team wilt 
bereiken, dit kan eerst globaal 
omschreven worden. Maak het 
later specifieker bij de bijschrijving 
en met de acties.

Maak het teamdoel concreet. Leg uit waarom jij samen met jouw team dit doel wilt 
bereiken en wat het voor jouw team betekent. Maak dus een duidelijke omschrijving, 
zodat iedereen snapt wat de bedoeling is.

Kies een datum waarop je dit teamdoel wilt bereiken. Volg 
tijdlijn en werk stapsgewijs toe naar het voltooien van het doel.  

Concrete acties zorgen ervoor dat je kleine en specifieke 
stappen plant voor jouw teamleden. Kies een einddatum bij 
ieder actiepunt, zodat je gefocust blijft en getriggerd wordt. 

Selecteer vervolgens de teamleden welke je aan het actiepunt wilt koppelen. Zodra een 
teamlid een actiepunt heeft voltooid, kan er een beschrijving worden toegevoegd. 

Het is ook mogelijk om als compleet team aan één actiepunt te werken. Selecteer dan 
geen teamlid, zodat iedereen automatisch onderdeel wordt. Iedereen kan dit actiepunt 
voltooien! 
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Stap 7 | Opslaan

Stap 8 | Delen met de hele organisatie

Stap 9 | Werk aan jouw actiepunten

Stap 10 | Voeg tussentijdse resultaten toe

Stap 11 | Teamdoel voltooien

Alle teamleden ontvangen een notificatie per mail zodra er een nieuw teamdoel is opgesteld.

Deel het doel met iedereen binnen de organisatie. 
Op die manier kun je andere teams ook inspireren 
om aan teamontwikkeling te werken. 

Voltooi de actiepunten die aan jou zijn toegewezen en beschrijf via hoe je dat hebt 
aangepakt.

Vul hier eventuele extra voortgang in, zodat 
jouw teamleden op de hoogte zijn. 

Yes! Hebben jullie het teamdoel behaald? Voltooi het dan direct! 

Teamdoelen overzicht

Onder het kopje “Doelen” > in het hoofdmenu vind je het overzicht van alle doelen. Klik 
vervolgens op “Teamdoelen”

Mijn teamdoelen: De teamdoelen van jouw teams
Gedeelde doelen: De teamdoelen van andere teams
Filter op actieve of voltooide doelen.
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