
 

 Anders denken   TEAMONTWIKKELINGSTRAJECT EGZ pagina 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs heeft Anders denken een teamontwikkelingstraject 
afgerond met het leidersteam van Evangelie Gemeente 
Zeewolde. Resultaten: teamleden luisteren beter en stellen 
goede vragen! Om terug te kijken op dit traject hadden we 
een interview met Pieter Sijl, voorganger van deze 
gemeente.   
 

Wat was de reden om ‘Anders denken’ in te schakelen? 
‘We merkten dat we steeds meer in het functioneren als team vastliepen. 
Dat had natuurlijk zo z’n weerslag op de individuele teamleden. In 
persoonlijke gesprekken probeerden we dat wel op te lossen. Dat lukte 
echter altijd maar gedeeltelijk. Nooit kwamen de diepere redenen of 
oorzaken aan het licht.’ 
 
Weet je nog wat de struikelblokken toen waren? 
‘De struikelblokken waren: 
• de snelheid van denken en beslissingen nemen die aantal 
teamleden wel hadden en anderen niet,  

• het idee dat sommigen hadden dat er ‘toch niet geluisterd werd’ en  
• het ontbreken van inzicht waarom iemand is zoals hij/zij is. Als iemand zichzelf onvoldoende kent heeft 

dat z’n weerslag op de hele groep en de samenwerking. 
Met Michiel hebben we een intake en kennismakingsgesprek met het hele team ingepland. Dat gaf direct 
een goed beeld van hoe hij werkt.’ 
 
Wat waren de conclusies van Michiel ná dit gesprek? 
‘Dit waren de thema’s die in dit intakegesprek boven kwamen: 
1. Er wordt heel hard gewerkt, maar de samenwerking kan zeker 

beter. De communicatie verloopt stroef door onderlinge 
irritaties. Dus: hoe kan dit team elkaars krachten meer benutten? 

2. In alle lagen van de gemeente zijn leiders nodig. Dus: hoe zou 
het thema leiderschapsontwikkeling voor de komende jaren 
uitgewerkt kunnen worden? 

3. De huidige structuur matcht niet meer met hoe een en ander 
reilt en zeilt binnen de organisatie. Dus: hoe kan de huidige 
organisatiestructuur verbeterd kunnen worden zodat het 
aansturen van de diverse teams/teamleiders beter gaat 
verlopen?’ 

 
Er was dus nog wel wat werk te doen?  
‘Jazeker, vanuit Anders denken was het voorstel om in te zetten op de volgende drie onderdelen: 
1. Aan de slag met het oudsten en diaken team.  
Er is gekozen om in vier bijeenkomsten samen aan de slag met het thema ‘Teamkracht’. Ieder teamlid 
heeft zijn/haar eigen leerpunten geformuleerd en daar zijn we concreet mee aan de slag gegaan.  

Hoe komen we van 
‘gedoe’ naar ‘het echt 
samen doen’? 
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Thema’s die ook aan de orde komen bij de training ‘Coachend leidinggeven’ kunnen in deze training 
terugkomen, zo beïnvloedde het ene programmaonderdeel het andere.  

2. Aanvullend hebben we een aantal (begeleide) intervisie 
momenten ingepland.  
Dat zijn drie bijeenkomsten geworden over een periode van 8 
maanden. In twee groepen is ieder teamlid met zijn eigen leerdoel 
aan de slag zou gaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat teamleden 
over een langere periode aan hun leerdoelen hebben gewerkt. 
Daardoor heeft nieuw gedrag meer tijd gekregen om in te slijten. 
Meerwaarde was dat de teamleden betrokken raakte bij de 
ontwikkeling van elkaars leerdoelen, daardoor is het gesprek in 
het team in gang gezet en tegelijkertijd verdiept.   
3. Daarnaast is ervoor gekozen om de training ‘Coachend 
leidinggeven’ in te plannen voor alle teamleiders in de 
gemeente.  

Op die manier werd het thema ‘coaching’ voor een bredere groep toegankelijk. Op deze manier kon dit 
zijn effect hebben in andere lagen in de gemeente. Deze training werkt in vijf blokken van een dagdeel 
allerlei zaken uit over de thema’s coaching en leidinggeven. Deze training was lekker praktisch en 
combineerde theorie met oefeningen.’  
 
Klinkt als een goed plan, maar wat waren de resultaten? 
‘In onze organisatie gaat nogal wat veranderen. De samen-
stelling van het team verandert, daarom is het resultaat 
voor de individuele personen nu het meest belangrijk. Om 
voor mijzelf te spreken: de combinatie van de sessies met 
het hele team en de intervisie in een veel kleinere setting 
hebben voor mij het ‘lek’ wel boven water gehaald. Alles bij 
elkaar is het voor mijzelf zowel een moeizaam als een 
leerzaam proces geweest. Ik zie daardoor de toekomst 
hoopvol tegemoet. 
Voor het bredere leidersteam zijn de avonden over 
coachend leidinggeven erg goed geweest voor zowel het 
oudsten/diakenteam als de teamleiders. Thema’s die in het 
oudsten/diakenteam waren besproken kwamen hier ook 
aan de orde, zij het in andere setting. Iedereen heeft tijdens 
deze avonden veel opgestoken. Teamleiders gebruiken de opgedane kennis niet alleen maar in hun eigen 
team. Ik hoor ook van verschillende kanten dat een en ander ook in het dagelijks werk voor een positieve 
veranderingen heeft gezorgd.’ 
 
Wat is je bijgebleven van Michiels aanpak? 
‘De start en ook een aantal sessies in het programma (met name die in het oudsten/diakenteam) vergden 
veel flexibiliteit van Michiel. Er speelde van alles en daardoor liep het soms anders dan gepland. Hij wist de 
rust te bewaren, waardoor hij precies dat kon doen/zeggen wat nodig was. Dat is mij als meest 
opmerkelijke bijgebleven.’ 
	
Reacties	van	teamleden	
‘Michiel is prettig om naar te luisteren. Hij geeft steeds voorbeelden uit de praktijk en leert je vragen te stellen 
door dit ook steeds te laten zien. Hij prikkelt je om na te denken. Ik heb een heldere kijk gekregen op mijn eigen 
functioneren en tips gekregen om hiermee aan de slag te gaan.’  
Louise Damstra, oudste/teamleider kinderwerk 
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‘Ik heb geleerd om nog scherper te zijn om te luisteren en vragen te stellen en zelden advies 
te geven. Michiel heeft passie voor leiders. Hij beheerst de kunst om liefdevol moeilijke 
vragen te stellen. Het is een plezier om naar hem te luisteren en te kijken hoe hij als coach 
bezig is.’ 
Gijsbert van Kampen, diaken 
 
 

‘Ik heb geleerd dat het belangrijk is om je eigen gebruiksaanwijzing en die van de ander te 
kennen en te communiceren. Michiel is een aangename trainer die op een prettige manier 
bespreekbaar maakt waar je aan kunt werken. Hij laat je zelf nadenken over je dat kunt doen 
en wat je wilt bereiken.’  
Paul	van	der	Bunt,	diaken	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


