
Zo wordt je een 
betere  

team-leader:  

7 easy mindset tips voor een 
superheldenteam 

Met checklist



Hey, ik ben Evelien, Evelien van Swiep.  

Ik sta met een missie in het leven! 

Zoveel mogelijk positiviteit verspreiden.  

En dat doe ik onder andere door in teams  

Aan een positieve mindset te werken. Als  

Teamleider is het niet altijd gemakkelijk  

om je mensen op dezelfde lijn te krijgen.  

Maar ik help je graag. Daarvoor  

ontwikkelde ik deze zeven tips met een checklist om je te helpen ze ook 

effectief uit te voeren.  

Succes ermee!  

Maar eerst een vraag: 
Hoe was jouw dag vandaag als team-leader? Hoe was de sfeer in jouw team? Vertrouwt 
iedereen op elkaar? Kunnen je mensen op elkaar rekenen? Hoe werkten jouw mensen 
samen? En bereiken ze gemakkelijk de vooropestelde doelen? Doen ze dit met respect 
voor elkaar? Word er open gecommuniceerd? Voelen jouw mensen zich gemotiveerd en 
zijn ze bereid ervoor te gaan?


Een team leiden is niet altijd een fluitje van een cent. Zelfs als je al het talent in huis hebt, 
kan het toch nog voelen alsof je een logge, ongeoliede machine op gang moet krijgen. Je 
werkt immers met mensen die allemaal een andere persoonlijkheid en gedragsstijl hebben 
en ook al gaan ze voor het zelfde doel, die verschillende stijlen kunnen serieus botsen.




Een goed gesmeerd team daarentegen, zal vol inzet voor de doelen gaan. Iedereen voelt er 
zich thuis en springt voor elkaar in de bres als het nodig is. Mensen komen met plezier naar 
het werk en zijn bereid die extra mijl te lopen. En om zo’n superheldenteam te creëren moet 
je aan de mindset werken!


Als team-leader kan je ervoor zorgen dat er een positievere mindset en een fijnere sfeer 
groeit in jouw team. Hiervoor moet je jezelf even onder de loep durven nemen want als deel 
van het team bepaal jij ook een stukje van de sfeer. 


Hier zijn alvast 7 tips die je goed op weg kunnen helpen. Ik loods je er graag mee door! 
Veel plezier en succes ermee!


Evelien


evelien@swiep.be   www.swiep.be


mailto:evelien@swiep.be
http://www.swiep.be
mailto:evelien@swiep.be
http://www.swiep.be


1. Goeiemorgen   
Op een schaal van 1 tot 10, hoe zeg jij goeiemorgen tegen je teamleden (en hoe 
antwoorden zij)? Is dat met een slaperige ‘ik kom pas uit mijn bed en laat me nog even 
gerust’-attitude? Is het een bedeesde goeiemorgen? Zeg je wel goeiemorgen? Of race je 
meteen naar je bureau? 


Geef jezelf een punt van 1 tot 10 (10 = oprecht, hartelijk, enthousiast en met een 
welgemeende ‘Hoe gaat het?’ erbij, 1 = geen goeiemorgen en blik naar de grond gericht als 
je binnenkomt). Zit je op schaal 5, probeer dat deze week dan eens naar schaal 6 of 7 
brengen en de week erna naar 8. Zie hoe ver je komt en wat het effect is op je team. (Ga 
niet plots van 1 naar 10, dat komt waarschijnlijk een beetje vreemd over ;-))


Heb je een ‘over the top’ voorbeeld nodig? In the Truman Story zegt Jim Carey op 
magistrale wijze goeiemorgen tegen iedereen!


2. Toon waardering 

Geef teamgenoten een oprecht compliment. Zeg hen wat je waardeert in hun werk, in hun 
manier van werken of in hun persoonlijkheid. Zijn ze een krak in het sussen van moeilijke 
klanten? Zeg het hen. Werken ze steeds nauwkeurig en halen ze de deadlines netjes? Zeg 
het! Zijn ze attent en denken ze aan verjaardagen van collega’s? Zijn ze altijd vrolijk en 
goed gezind? Geef hen daar maar eens een compliment over. Zeg hen dat je hun positieve 
inbreng waardeert!


Waardering is een boost voor het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat mensen lekker in hun 
vel zitten. Mensen die zich gewaardeerd voelen zullen meer gemotiveerd in het team staan. 
Het zal er voor zorgen dat ze voor het team willen gaan!




Weet je niet goed waarvoor je je personeel kan waarderen. Neem dan nu de tijd om voor 
elk van hen iets op te schrijven en het hen de komende week te zeggen. Vind je het face to 
face zeggen moeilijk? Een kaartje of email kan ook. 


3.  Smile 
De kracht van een lach is ongelofelijk! Als jij met een stralende lach het kantoor binnenkomt 
zal dat meteen zijn invloed hebben op je hele omgeving. Lachen is besmettelijk, maar 
gelukkig van een gezonde ziekte. Denk hier aan voor je de deur binnenstapt. Sta even stil 
en zet een glimlach op. 


Heb je echt een rotmorgen achter de rug en liep thuis of onderweg alles mis? Zoek dan 
voor jezelf iets om het af te schudden. En dat kan letterlijk schudden zijn, eens hard 
roepen, snel lopen, dansje doen, op en neer springen, een gek gezicht trekken in de 
spiegel, jezelf eens knuffelen of bemoedigend toespreken. In elk geval hebben je collega’s 
niets te maken met jouw humeur en hoeven ze er zeker niet het slachtoffer van te worden.


4.  Echt Luisteren 

Als teamleader heb je het natuurlijk druk en ben je verantwoordelijk voor veel zaken. Dit 
heeft als effect dat we vaak met die zaken bezig zijn in ons hoofd, ook op momenten dat 
we zouden moeten luisteren naar die collega die zijn hart komt luchten of een dringende 
vraag heeft. Zet je op zo’n moment in luistermodus, dat vraagt focus. 


Probeer niet meteen een antwoord te geven als je al snel een oplossing denkt te hebben. 
Laat de persoon in kwestie eerst helemaal uitpraten (ja, dat is soms moeilijk, we staan 
staan graag paraat met goede raad!) Als je iemand onderbreekt in zijn verhaal, voelt die 
zich niet gehoord en niet gerespecteerd.


Is het geen goed moment omdat je zelf al 5 ballen in de lucht houdt, vraag of het even kan 
wachten en spreek een geschikt moment af.




5.  Oprechte Interesse 

Om het team goed te laten draaien, moet er een gevoel van onderling vertrouwen groeien. 
Dit kan je stimuleren door oprechte interesse te tonen in je collega’s, ook in dingen die niet 
meteen werkgerelateerd zijn. 


Misschien denk je dat koetjes-en-kalfjes-talk tijdsverlies is en niet op de werkvloer thuis 
hoort?  De band de je er onderling mee schept zal bijdragen tot een positieve sfeer. Het 
onderlinge vertrouwen zal groeien en dat heeft zijn invloed op de motivatie en het 
functioneren van het team. Dus die paar minuten smaal talk worden op termijn ruimschoots 
gecompenseerd door een efficiënter, meer op elkaar afgesteld werken. 


Ben je zelf een babbelaar, vergeet dan niet de andere aan het woord te laten. Rond het 
gesprek op een elegante manier af om tot de orde van de dag over te gaan.


6.  Ja, en 
Dit is mijn favoriete ‘dogma’! ‘Ja, en’ is een ingesteldheid die de realiteit respecteert én 
oplossingsgericht is. De ‘ja’ staat voor het accepteren van de dingen zoals ze zijn. Zoals 
bijvoorbeeld, ‘ja ik hoor en accepteer dat jij een probleem hebt met die taak’ (en niet zoek 
het zelf maar uit). De ‘en’ staat voor jouw bijdrage of het meezoeken naar een oplossing. 
‘Ja, en’ is het fundament voor een goede samenwerking.


Heel vaak zeggen we ‘ja, maar’ en zijn we ons er totaal niet van bewust dat dit in essentie 
een ‘nee’ is. Een ‘ja, maar’ blokt het idee van de ander af, een ‘ja, maar’ komt over als ‘wat 
jij zegt en voelt is niet belangrijk’.


Leer dus ‘ja, en’ zeggen. Een echte JA, positief en constructief!




7.  Walk the Talk 
Jij bent het voorbeeld als teamleider. Als jij er niet in slaagt bovenstaande 

dingen te doen, dan kan je moeilijk verwachten van je collega’s dat zij het wel 
doen. Maak voor jezelf een lijstje: waar scoor je goed op? Waar kan je aan 
werken? Neem het voornemen om dingen waarin je kan verbeteren ook 
effectief te gaan toepassen!  


Met de checklist een beetje verderop kan je gedurende een aantal weken aan 
deze tips werken. Om tot verandering te komen, moet je het zeker 8 weken 
volhouden. Dit heeft je brein nodig om nieuwe skills als gewoon te ervaren. 


Bedenk een beloning voor jezelf als je het goed vol houdt!


8.  Bonustip 
Deze bonustip is eigenlijk een vraag. Is er bij jullie ruimte voor wat zottigheid? Mag en kan 
er gelachen worden? Of staat de boog altijd gespannen? 


Als de boog te vaak gespannen staat, werkt dit stress in de hand, wat uiteraard niet goed is 
voor het welzijn van je mensen. Stel jezelf de vraag hoe je voor wat meer fun en een 
relaxtere sfeer kan zorgen op het werk. Of huur hiervoor een professional in.


Deze 7 tips gaan uiteraard effect hebben op de sfeer in je team! Te veel in één keer? 
Probeer ze één voor één uit. De checklist vind je hieronder. Druk er zoveel af als je denkt 
nodig te hebben.


Succes!




Mindset checklist 
Hieronder vind je een checklist waarop je kan bijhouden welke acties je hebt ondernomen 
en wat het effect is van je acties. Druk dit blad af en vul het weeknummer of de datum in. 
Hou minstens 3 weken vol! 


Vink elke dag aan welke acties je hebt ondernomen, specificeer eventueel, zoals 
bijvoorbeeld wie heb je waardering getoond en hoe. En neem wekelijks de tijd voor een 
evaluatie en noteer wat het effect is op je team. 


Veel plezier ermee en succes op die mega-tandem!


Swieps,


Evelien




Wil je een teambuilding voor jouw team om je team alvast in de goede richting te 
zetten naar een positievere mindset? Swiep heeft een leuk en onderbouwd 
aanbod om het beste uit jullie team te halen!                            

Ga voor Playtime Growtime als je op een speelse manier meer wil leren over de 
communicatie in je team, hoe de verschillende persoonlijkheden ageren en wat 
‘ja, en’ echt is.


Ga voor Superheldenteam als wil ontdekken wat de sterktes van jouw team zijn, 
hoe je meer waardering kan tonen, waar jullie naartoe willen en 

wat je daarvoor nodig hebt.

Ga voor Mission Expedition als je aan je bedrijfscultuur wil werken met als 
fundament een duidelijk in kaart gebrachte mission statement en de 
onderliggende waarden. 


Meer info op www.swiep.be of bij evelien@swiep.be 

Mobiel: 0472 592 55


http://www.swiep.be
mailto:evelien@swiep.be
http://www.swiep.be
mailto:evelien@swiep.be


Goeiemorgen Waardering Smile Luisteren Ja, en Walk the Talk

Maandag


Dinsdag


Woensdag


Donderdag


Vrijdag


Week … 

EVALUATIE 

NOTITIES



You have to get along with 
people,  

but you also have to recognise 
that the strength of a team  

is different people  
with different perspectives  

and  
different personalities 

- Steve Case -
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