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Beste lezer van dit E-book, 
 
Wat gaaf dat je dit gratis E-book hebt gedownload. Als leidinggevende of 
verantwoordelijke van een team ben jij op zoek naar manieren om betrokkenheid en 
een gezamenlijke energie te creëren. Het wij doen het samen gevoel. 

 
Vaak is er veel meer te bereiken als er voldoende onderling vertrouwen is in een 
team. Zaken als wederzijds respect, elkaar iets gunnen en open staan voor andere 
inzichten zijn hiervoor essentieel. Daarnaast verwachten we van ons team dat ze 
pro-actief zijn, kansen zien en weten te benutten en dat ze flexibel kunnen omgaan 
met de snelle veranderingen in de wereld om ons heen. Dat ze eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor hun activiteiten, of zoals we dat tegenwoordig 
zeggen, dat ze intern ondernemerschap tonen. Je ziet het al, dit zijn met name 
kwaliteiten die we koppelen aan ondernemerschap en daar zijn wij als Inspiratiehuis 
sterk in. We weten bijzonder goed hoe we deze kwaliteiten bij mensen moeten 
aanjagen.   
 
Ben je dus op zoek naar een bijzondere activiteit of event waarbij je dit: wij doen het 
samen gevoel wilt stimuleren, dan ben je bij het Inspiratiehuis aan het goede adres. 
Samen gaan we aan de slag rondom thema’s die jij vooraf bepaalt. Met een frisse 
aanpak waarbij aandacht is voor onderlinge verbinding en ruimte is voor plezier.  
 
Dit E-book is daarom speciaal voor jou gemaakt.  Het bevat een aantal tips en 
gedachten die je helpen om je team te inspireren en motiveren. Veel succes! 
 
Mocht je nog collega’s kennen die ook wel wat inspiratie kunnen gebruiken, stuur ze 
dan door naar: 
www.inspiratiehuismaastricht.nl 
 

 
Veel inspiratie! Joyce en Marlies. 
 
PS. Volg je ons al? Dat kan via 
 

           
 
 
  

http://www.inspiratiehuismaastricht.nl/
https://www.linkedin.com/company/10019883/admin/
https://www.facebook.com/inspiratiehuisvoorondernemers
https://www.youtube.com/channel/UC66nzsnOT4V5-ox3hohxN4A
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WAT VIND JE IN DIT E-BOOK? 

- We starten met onze blinde vlek waarin we het hebben over het 
belang van open staan voor andere inzichten, 

- We hebben 10 tips voor je verzameld om positieve communicatie te 
versterken, 

- Je komt enkele leuke quotes tegen. Ook altijd goed om op kantoor op 
te hangen, 

- Ook geven we je enkele voorbeelden hoe je creativiteit binnen je team 
kan aanwakkeren. 

- Tot slot vind je informatie over de inspiratiesessies en onze 
gegevens. 

 
 

ONZE BLINDE VLEK 
 

 
We denken vaak dat we objectief kijken naar de zaken om ons heen. Het is 
echter moeilijk om onze kennis, ervaringen en gedachten naast ons neer te 
leggen. Zij zorgen ervoor dat we niet helemaal open staan voor alle 
mogelijkheden. Dat is meestal niet erg. Als we ons dagelijkse werk uitvoeren, 
is het vaak handig dat we niet bij alles opnieuw nadenken of we het goed 
doen. Als we echter met verbeteringen of innovatie aan de slag gaan, is het 
belangrijk om open te staan voor nieuwe mogelijkheden en inzichten. Pas dan 
komen we tot nieuwe ideeën. Of zoals het bovenstaand plaatje laat zien, we 
zullen nooit de olifant ontdekken als we slechts een deel van het geheel zien. 
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10 TIPS OM POSITIEVE COMMUNICATIE TE BEVORDEREN 
 
 
Positieve communicatie is essentieel om het vertrouwen binnen een team op te 
bouwen. Hieronder volgen 10 concrete tips. Zaken die jij kunt oppakken om het 
wij-gevoel binnen je team te versterken. 
 
 

1. Heb aandacht voor de individuele medewerker. Weet wanneer iemand jarig 
is, heb aandacht als er iemand ziek is in het gezin of als er iets bijzonders is 
gebeurd. 
 

2. Zorg dat er ruimte is om fouten te maken. Straf dit niet af, maar kijk samen 
wat je van de fout kan leren. Pas dan ontstaat er een sfeer van vertrouwen. 
Als je wilt dat je team open staat voor verandering en actief met ideeën 
komt, dan kan dit alleen als men zich veilig genoeg voelt om ideeën te delen.  

 
3. Zorg dat tijdens vergaderingen iedereen zijn of haar mening kan geven over 

de onderwerpen die ertoe doen. Vergaderen kan ook anders, samen staand 
rondom een whiteboard of om een tafel met post its. Daardoor vergroot je 
de betrokkenheid en wordt het allemaal actiever. 
 

 
 

4. Als iemand binnen je team (of een groepje) een goed idee heeft, geef hem 
dan de eer hiervoor. Geef hem het podium in het team, of laat hem 
bijvoorbeeld zijn idee pitchen bij het management. Het is desastreus voor het 
vertrouwen als je zelf met de eer strijken. 

 
5. Sta achter je team. Maak je hard voor hen binnen de organisatie, ook als het 

even tegenzit. 
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6. Vertrouw op je team. Zorg dat ze weten wat er moet gebeuren, maar laat het 
dan los. Vertrouw erop dat ze het werk naar behoren uitvoeren. Zorg er wel 
voor dat ze terecht kunnen met hun vragen als ze ergens niet uit komen. 

 
7. Het weten van het doel van de organisatie is belangrijk. Zeker als je de 

vertaalslag kan maken naar ieders individuele bijdrage om dit doel te 
realiseren.  

 
8. Als er serieuze problemen zijn met een medewerker, bespreek deze dan 

binnenskamers. Door tijdens een vergadering iemand zwart te maken, verlies 
je niet alleen credit bij deze medewerker maar ook bij anderen die zich 
afvragen wanneer zij aan de beurt zijn. 

 
9. Doe af en toe iets speciaals voor het team. Moeten ze overwerken: trakteer 

op pizza. Koop een taart als ze een belangrijke deadline hebben gehaald. Zo 
vier je samen de successen. Ook dit is communicatie. Je laat zien dat je hun 
bijdrage erkent. 
 

 
 

10. Blijf je team aanmoedigen. Het heeft weinig zin om eens per jaar tijdens een 
functioneringsgesprek een compliment te geven. Het is geen trucje dat je 
eventjes doet en dan werkt het. Hou vol, blijf positief communiceren. Het 
opbouwen van vertrouwen heeft tijd nodig. 

 
 

Uit bovenstaande tips heb ik de volgende zaken opgepakt: ………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Ik hoop hiermee het volgende te bereiken: ………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

A team is not a 

group of people 

that work together, 

A team is a group of 

people that trust 

each other. 

 
-Simon Sinek- 
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HOE KAN JE CREATIEF DENKEN BINNEN JE TEAM AANWAKKEREN? 
 
Eigenlijk hoef je daar helemaal niet zoveel voor te doen. Het is vooral 
een kwestie van open staan voor ideeën en mogelijkheden. Hieronder 
een paar tips, dit is uiteraard slechts om je te prikkelen. Als je echt 
creativiteit wilt stimuleren wat is er dan leuker en effectiever dan dit 
samen met je team vorm te geven. 
 

 
 

• Zorg voor een gezellige inrichting/aankleding van de werkruimte. 
Kleur, planten, foto’s e.d., hierdoor kom je al makkelijker in een 
creatieve stemming. 

• Maak elke week tijd voor een inspiratiemoment. Dat kan tijdens een 
vergadering, als afsluiter van de week, of wellicht nog beter, als 
opening van de week. Een moment dat er ruimte is voor vrij denken, 
leuke tips en plezier. 

• Reageer positief op ideeën, ook al denk je wellicht dat het idee geen 
kans van slagen maakt. Je weet maar nooit wat er van een idee kan 
komen. Wat je wel zeker weet is dat je creativiteit belemmert als je 
ideeën zonder meer aan de kant schuift. 

• Hang een bord op speciaal bedoeld voor inspiratie: leuke quotes, 
grappige foto’s, een leuk idee wat je niet wilt vergeten.  Ook kan je 
hier elke week een vraag ophangen zoals: hoe kunnen we onze 
samenwerking met de afdeling Sales verbeteren? Hang dit bord bij de 
koffieautomaat. Samen tijdens het drinken van een kopje koffie kan 
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je dan nadenken over mogelijke oplossingen. Dus zorg ervoor dat er 
altijd een werkende stift bijhangt.  
 

Heb je zelf al enkele leuke ideeën gekregen? Noteer ze hier zodat je ze niet 

vergeet: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 
You can’t use up 

creativity, the more 

you use, the more 

you have. 
 

-Maya Angelou- 
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Nog even enkele essentiële punten op een rij gezet: 
• Motivatie komt uit mensen zelf. Je kan alleen een omgeving creëren waarin 

mensen zich prettig en veilig voelen. Dat is een gezonde basis voor motivatie. 

• Geef zelf het goede voorbeeld.  

• Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen… we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. 

• Ook als er grote werkdruk is, maak tijd voor creativiteit en samenwerking. De 
boog kan niet altijd gespannen staan. Vaak levert het uiteindelijk zelfs tijdwinst 
op. 

• Hou vol, niet iedereen zal meteen enthousiast zijn. Zoek een aantal mensen in je 
team die al open staan voor vernieuwing. Vraag hen om hulp en ondersteuning. 
Zo vergroot je langzaam de cirkel. 

• Wacht niet en ga nu al stappen zetten. Een beter moment dan nu is er niet. 
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Smaken bovenstaande tips en gedachten naar meer?  
 
 
Dat hopen we natuurlijk. Het Inspiratiehuis wil je graag helpen om je team te 
versterken. Daarvoor zijn onze inspiratiesessies bedoeld. Deze sessies zijn niet 
standaard maar worden altijd samen met jou, de opdrachtgever, ontwikkeld. Zo kan 
het bijvoorbeeld een eenmalige activiteit betreffen of wellicht een meerdaags 
programma. Daarbij is het essentieel om te weten welk doel je voor ogen hebt met 
de bijeenkomst. Het programma moet daarop inspelen. Het moet resultaat 
opleveren. Anders wordt het zomaar een gezellig middagje.  
 
Ook belangrijk: we zijn ervan overtuigd dat mensen het meest leren als ze zelf 
betrokken zijn. Interactie is dan ook een belangrijk onderdeel van een 
inspiratiesessie. Dat kan tijdens de sessie zelf, maar ook bij de voorbereiding of bij 
het plannen en uitvoeren van vervolgstappen. Je leest het al, er is genoeg om over te 
praten.  
 
 
We bespreken graag de mogelijkheden. Bel of mail ons en maak een afspraak. Wij 
helpen je graag verder.  

 

Inspiratiehuis voor Ondernemers 
info@inspiratiehuismaastricht.nl 
www.inspiratiehuismaastricht.nl 
Joyce     | 06-1509 5205 
Marlies | 06-2545 8723 
 

mailto:info@inspiratiehuismaastricht.nl
http://www.inspiratiehuismaastricht.nl/

