
Checklist bovenstroom 

 

 
Zie je verbeterpunten in je team? Of heb je te maken met hardnekkige patronen die het 
team belemmeren om optimaal succes te boeken? Is er gedoe in je team? Meestal is je 
reflex dan om te onderzoeken of er in de onderstroom zaken spelen die op tafel moeten 
komen.  
 
Voordat je dat doet, is het slim om te kijken of er in de bovenstroom dingen te verbeteren 
zijn. Als je de bovenstroom niet op orde hebt, krijg je vanzelf gedoe in de onderstroom. 
Door de bovenstroom scherper te krijgen kun je gedoe in de onderstroom voorkomen of 
voor zijn. 

Beoordeel op basis van deze checklist zelf of er in de bovenstroom nog zaken te verbeteren 
zijn. Dit doe je simpel, op basis van je scores op de verschillende stellingen. 

Stelling 
Op dit team van toepassing? 
Helemaal 

niet 
Niet erg 

Geen 
mening 

Enigszins Erg 

De doelen van de organisatie zijn helder bij 
mijn teamleden 

1 2 3 4 5 

Het team kent haar kernopdracht 1 2 3 4 5 

Het team is zich ervan bewust waarin ze een 
team zijn. Ze weten op welke gebieden 
samenwerking noodzakelijk is en op welke 
niet. Ze zijn het hier met elkaar over eens. 

1 2 3 4 5 

Het team heeft expliciete normen over wat 
wenselijk (samenwerkings)gedrag is in het 
team. 

1 2 3 4 5 

Er is overeenstemming over de resultaten die 
het team dit jaar moet of wil bereiken.  

1 2 3 4 5 

Iedereen heeft zijn of haar commitment 
hierop expliciet gegeven (!) 

1 2 3 4 5 

Iedereen heeft geformuleerd wat zijn of haar 
bijdrage aan die resultaten gaat zijn. 

1 2 3 4 5 

Teamleden hebben alles in huis om de 
resultaten te kunnen bereiken. 

1 2 3 4 5 

In dit team kent ieder zijn eigen talenten en 
die van de andere teamleden. 

1 2 3 4 5 

In dit team worden talenten regelmatig 
benoemd. 

1 2 3 4 5 

Het team heeft expliciete normen over wat 
kwaliteit is.  

1 2 3 4 5 

Het team heeft expliciete normen over hoe 
klantgerichtheid eruitziet. 

1 2 3 4 5 

Teamvergaderingen hebben een duidelijke 
structuur en heldere doelen per agendapunt. 

1 2 3 4 5 

Het team heeft heldere verwachtingen 
gecommuniceerd naar haar stakeholders. 

1 2 3 4 5 

Stelling 

Op dit team van toepassing? 

Helemaal 
niet 

Niet erg 
Geen 

mening 
Enigszins Erg 
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De rollen in het team zijn helder en expliciet 
gemaakt voor iedereen. Ook naar stakeholders 
buiten het team. 

1 2 3 4 5 

Teamleden hebben voldoende en heldere 
werkafspraken die bij iedereen bekend en 
gedragen zijn. 

1 2 3 4 5 
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