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>> ACTIVITY BASED WORKING 

>>     COOPERATION, CREATIVITY,      
COACHING

>>     CONNECTING
   & COLLIDING

>>     COORDINATION
& COMMUNICATION

COLLECTIEVE TAKEN



Neem even de tijd om zoveel 
mogelijk collectieve taken te 
noteren die belangrijk zijn voor jullie 
als team. Denk aan brainstormen, 
informele momenten samen, 
teamoverleg, etc. 

Plaats nadien de taken in 
één van de drie collectieve 
activiteitenkoepels. Soms kan een 
taak in meerdere koepels behoren, 
noteer deze dan dubbel.

3 COLLECTIEVE
ACTIVITEITEN
KOEPELS
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01>>  COOPERATION, CREATIVITY, COACHING
De activiteiten die in de eerste kolom komen, gaan over professioneel 
in contact komen met elkaar om van elkaar te leren. Even elkaar een 
vraag stellen, brainstormen, samenwerken aan een project. Dit kan 
cruciaal zijn in het ontwikkelen van nieuwe ideeën of bij het leren. 

02 CONNECTING & COLLIDING
Verbinden én botsen op het werk is belangrijk voor de teamdynamiek. 
Het gaat erom samen te komen om synergie te creëren, elkaar (beter) 
te leren kennen, conflicten te bespreken en de neuzen in dezelfde 
richting te zetten. Het is een actief proces dat kan helpen om relaties 
op te bouwen en de productiviteit te verhogen.

03 COORDINATION & COMMUNICATION
De laatste collectieve kolom gaat over momenten waarop we 
formeel met elkaar communiceren. Denk aan een teamoverleg of 
projectplanning. 
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>>     CONCENTRATION >>     CUSTOMERS >>     CARDIO

INDIVIDUELE TAKEN



Neem even de tijd om zoveel 
mogelijk individuele taken te 
noteren die belangrijk zijn voor jou. 

Plaats nadien de taken in 
één van de drie individuele 
activiteitenkoepels. Soms kan een 
taak in meerdere koepels behoren, 
noteer deze dan dubbel.

3 INDIVIDUELE
ACTIVITEITEN
KOEPELS
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04
>>  

CONCENTRATION
Als kenniswerker moet je af en toe in afzondering kunnen werken. En 
dat is exact waar het in deze koepel over gaat. Taken en opdrachten 
waar je je volle concentratie voor nodig hebt. 

05 CUSTOMERS
Velen van jullie hebben ook contact met interne of externe klanten. Dat 
wil zeggen dat je mensen van buiten de organisatie ontmoet. Noteer 
meetings en gesprekken met interne of externe klanten in deze kolom.

06 CARDIO
Af en toe pauzeren, is essentieel om je goed te kunnen concentreren. 
Voor het individuele brein is beweging positief omdat er met een 
verhoogde hartslag zuurstofrijk bloed naar de hersenen wordt 
gepompt. Daarom heet deze functie ‘cardio’. Het gaat hier om matig 
intensief bewegen, en dus niet jezelf afmatten. Kan jij activiteiten 
bedenken om in deze kolom te zetten?
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