Zelftest

Ben ik resultaatgericht aan het samenwerken?

0. Introductie
Resultaatgericht samenwerken begint met een gedeeld doel. Dus het formuleren (of
concretiseren) van een resultaat waar je als samenwerkpartners met elkaar naar
toe werkt. Maar er zijn meer aspecten waar je op kan letten om een duurzame
samenwerkingsrelatie met elkaar aan te gaan. Zit je in een
samenwerking(sverband) of ben je bezig er een op te starten? Doe dan deze test!
En ontdek hoe resultaatgericht jij (al) samenwerkt!
Voor het invullen van de test maakt het niet uit of je in een samenwerking zit met
één of meerdere samenwerkpartners (professionals of organisaties)
Je bent maximaal 10 minuten bezig met invullen, succes!

1. Elkaar kennen
Ik doe mijn best om mijn samenwerkpartner(s) te leren
kennen door:

Nee Beetje Ja

Te checken of er een concreet & gezamenlijk doel is
Te bespreken of verduidelijken welke rol een ieder heeft
Mijn belangen en verwachtingen te delen
De ander te bevragen op belangen en verwachtingen
Af te stemmen over taken & verantwoordelijkheden

2. Elkaar begrijpen
Ik doe mijn best om mijn samenwerkpartner(s) te
begrijpen door:

Nee Beetje Ja

Gemaakte keuzes te onderzoeken & bevragen
De 'taal' & manier van werken van de ander te leren kennen
Open te staan voor verschillende perspectieven
Mijn manier van werken niet als énige (juiste) te beschouwen
Respect & nieuwsgierigheid te tonen naar kaders en regelgeving

3. Elkaar waarderen
Ik doe mijn best om mijn samenwerkpartner(s) te
waarderen door:

Nee Beetje Ja

Expliciet te benoemen dat ik de expertise en inbreng waardeer
Zorg te dragen voor evenredige inbreng en taakverdeling
Mijn eigen beloften waar te maken en afspraken na te komen
Te delen dat ieders bijdrage leidt tot behalen van het gezamenlijk doel
Obstakels bespreekbaar te maken, maar ook te respecteren

4. Elkaar vertrouwen
Ik doe mijn best om mijn samenwerkpartner(s) te
vertrouwen door:

Nee Beetje Ja

De ander het voordeel van de twijfel te geven
Zelf zorgvuldig, eerlijk en transparant te communiceren
Het gezamenlijk belang boven het eigen belang te stellen
Dingen los te laten en aan de ander over te laten
Er vanuit te gaan dat de ander (ook) naar eer en geweten handelt

5. Samenwerken
Ik doe mijn best om met mijn samenwerkpartner(s) samen
te werken door:

Nee Beetje Ja

Mijn werkwijze aan te passen als dit de samenwerking bevordert
Samen oplossingen te bedenken & uitvoeren bij obstakels
Gebruik te maken van de expertise en kennis van de ander
Taken en verantwoordelijkheden aan de ander over durven laten
De samenwerking als middel tot een gezamenlijk doel te beschouwen

Score

Nee Beetje Ja
0
1
2

Bereken je score bij elk onderwerp en tel het totaal op
0 t/m 10
Elkaar kennen
Elkaar begrijpen
Elkaar waarderen
Elkaar vertrouwen
Samenwerken

+
+
+
+

0 - 19:

Je moet nog beginnen met
samenwerken of je moet flink
aan de bak!

20 - 39: Werk aan de winkel! Je bent
goed op weg, maar er mogen
nog flink wat puntjes op de i.

=

40 - 50 Die duurzame samenwerking ligt
binnen handbereik, goed bezig!

En nu?
Bovenstaande score is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Het resultaat is dan
ook niet de meerwaarde van deze test. Het doel is namelijk bewustwording van en
over resultaatgericht samenwerken: wat daarbij komt kijken en wat jouw rol daarin
kan zijn. En hoe je de samenwerking effectiever en duurzamer kan maken.
Gebruik dus de onderwerpen of handvatten die je aanspreken of bij je passen. En
experimenteer hiermee in de praktijk. Wat levert het je op?
Tip: laat je samenwerkpartner(s) deze test ook invullen. En bespreek samen jullie
resultaten, wat valt op?
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