
INSTRUCTIES

STAP 1 | Geef de teamleden enkele minuten de tijd om individueel of per 
twee zaken te noteren die zij goed vinden gaan in de hybride samen- 
werking (The Good), zaken die hen frustreren of niet goed werken (The 
Bad) en zaken die nog beter kunnen (The Ugly).

STAP 2 | Vraag de teamleden om in groep te delen welke zaken goed 
gaan (The Good) en waarom ze dit vinden. Geef hierbij voldoende ruimte 
aan de anderen om aan te vullen. Doe dit ook voor kolom 2 en 3. In deze 
fase is het vooral belangrijk dat er geluisterd wordt naar elkaar.

STAP 3 | Wanneer alle teamleden hun input hebben gegeven, is het tijd 
om concrete actiepunten te definiëren. Bespreek met de teamleden met 
welke drie actiepunten jullie als eerste aan de slag willen gaan en noteer 
deze op de tweede pagina.  

STAP 4 | Herhaal deze oefening regelmatig. Op die manier kan je evaluer-
en welke actiepunten werken en welke niet. 

VOORBEREIDING

Download The Good, The Bad, The Ugly- template en toon deze tijdens 
een online of offline teammeeting. 

MATERIAAL

• The Good, The Bad, The Ugly- template

DOELSTELLINGEN

• Aandacht voor wat er goed loopt in het team (The Good)
• Frustraties bespreekbaar maken (The Bad)
• Teamsamenwerking optimaliseren (The Ugly)
• Concrete acties definiëren voor betere samenwerking

UITLEG

Zowel tijdens als na de pandemie hebben we geëxperimenteerd met een 
nieuwe manier van samenwerken. Hieruit zijn al heel wat ‘good practices’ 
ontstaan die de samenwerking binnen ons team een boost geven. Maar 
door het snelle schakelen, zijn er ook minder nuttige gewoonten ont-
staan. Met deze oefening zou ik samen met jullie even de tijd willen ne-
men om zowel de zaken die goed gaan als de zaken die een rem zetten 
op onze samenwerking te bespreken om nadien concrete actiepunten te 
definiëren.

01. TEAMGEWOONTES ONDER DE LOEP 
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FORMAT

FYSIEK: Wanneer je deze oefening fysiek doet, kan je de drie kolommen ook 
op een groot whiteboard tekenen, de deelnemers hun input op post-it’s 
laten schrijven en in de juiste kolom laten plakken.

ONLINE: De oefening is een interactieve PDF waarin je tijdens een digitale 
teammeeting in kan noteren.


