
41 COMPETENT

METHODIEK: RESP-ONS 

Tijdsduur: Afhankelijk van het aantal teamleden en het aantal ‘ronden’.

• Per vraag komen 2 personen aan bod: één teamlid dat feedback/feedforward geeft en een ander teamlid 
dat ontvangt. Dit duurt ongeveer 5 minuten per vraag.

• Het doorschuifsysteem zorgt ervoor dat ieder teamlid in de kring aan bod komt als  
feedback/feedforward-gever en -ontvanger.

• We raden aan om de kring minstens 1 keer rond te gaan en bij voorkeur 2 keer, afhankelijk van de  
beschikbare tijd. Voor bv. 5 teamleden betekent dit een totale duur van ongeveer 25 minuten om de kring 
rond te gaan, of een totale duur van 50 minuten om de kring 2 keer rond te gaan.

Voorzie naast de tijdsduur van het aantal rondes ook een 30 minuten extra voor het bepalen van  
individuele acties. Indien de groep te groot wordt, kan het team ook overwegen om zich op te splitsen  
in 2 of 3 deelgroepen. De individuele ontwikkeldoelen worden wel in de grote groep gedeeld. 

Waarom deze stap als team?  
• Als individu ben je pas competent als het team voldoende competent is.

• Als teamlid maak je je eigen ontwikkelpad in functie van de teamcompetenties die nodig zijn om de  
opdracht van het gehele team mee te helpen realiseren.

• Medewerkers uitdagen om na te gaan wat hun bijdrage kan zijn om het team competenter te maken.

• Medewerkers sterker maken in het geven van feedback naar elkaar toe vanuit een positieve insteek,  
gebaseerd op sterktes en werkpunten.

Welk materiaal is er nodig? 
•  16 vraagkaarten met de aanduiding 45 - 180 - 360 graden 

•  Notitiebladen en pen 

•  Individueel paspoort 

Aan de slag:   

Leg uit: Deze methodiek is bedoeld om op een waarderende manier feedback en feedforward aan elkaar te geven 
in team. Het is de bedoeling dat we op een opbouwende manier elkaar inzicht geven in onze sterkten en talenten, 
die we expliciet gaan benoemen, maar dat we ook inzichten kunnen krijgen in ieders mogelijke werkpunten.

• Alle teamleden zitten of staan in een kring. In het midden ligt een stapel vraagkaarten  
met telkens een aanduiding van een aantal graden op. 

• Het teamlid dat begint, draait een vraagkaart om en kijkt naar het aantal graden.  
De graden geven aan aan wie de vraag kan worden gesteld:

      persoon links of rechts van de vraagsteller

      persoon tegenover de vraagsteller

      willekeurige persoon uit de kring

• De vraagsteller stelt de 2 vragen aan de persoon die binnen deze hoek valt en die beantwoordt dan de 
vragen over de vraagsteller.

• Daarna is het de beurt aan de persoon links van de vraagsteller. Deze neemt een nieuwe kaart van de 
stapel. Enzovoort.

• Noteer altijd het antwoord op papier en geef het teamlid deze genoteerde feedback als de vraag is beant-
woord. Zo blijft de feedback bewaard. Als je als LiZeT-coach zelf meespeelt, dan noteert iemand anders 
voor jou op het moment dat je feedback ontvangt. 

180°

360°

45°
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LOOPBAANGEBEURTENISKAART

Wat zijn mijn voornaamste sterktes? 

Als jij voor mij een ontwikkeldoel mag noteren, 
wat schrijf je dan op?

180°

Kun je een concrete situatie benoemen 
waarin je zag dat ik ‘in mijn element’ was? 

Wanneer was dat en wat deed ik? 

Stel: ik geef jou als referentie op in mijn sollicitatiebrief.  
Wat zou jij voor mijn nieuwe werkgever als 
mijn werk- of aandachtspunt formuleren?

180°

LOOPBAANGEBEURTENISKAART

Beschrijf een situatie waarin je mij hebt ervaren als 
iemand die op dat moment het verschil heeft gemaakt. 

Wanneer was dat en wat deed ik?

Welk gedrag stel ik soms te weinig?

Geef een voorbeeld van wanneer mijn gedrag 
jou positief heeft geïnspireerd.

In welke rollen zou ik niet op mijn best presteren? 
Waarom niet?

45°
45°

LOOPBAANGEBEURTENISKAART

Geef een voorbeeld van iets wat jijzelf 
nu anders doet door mij.

Soms word je beter door iets af te leren. 
Wat zou dat bij mij kunnen zijn?

Over welke zaken ben je anders
 gaan denken door mij?

Vul aan: ik mag best wel wat meer 
aandacht hebben voor …

45° 45°

LOOPBAANGEBEURTENISKAART
Welke positieve stempel druk ik op het team?

Wat mis je soms als je met mij samenwerkt?

45°

Wanneer ben ik echt 
op mijn best als ik aan het werk ben?

Mensen kunnen soms ook teveel van het goede hebben. 
Hun kwaliteit wordt dan een valkuil. 

Welke valkuil heb jij al waargenomen bij mij?

180°

VRAAGKAARTEN RESP-ONS 

Overzicht vragen:
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Stel dat je mij aanbeveelt voor één andere baan of 
opdracht, wat zou je dan zeggen?

In welke van de loopbaanbouwstenen 
zit er voor mij nog groeipotentieel? 

(werkbaarheid – inzetbaarheid – groei – verbondenheid) 

Wat durf je zeker aan mij overlaten? 

Wat vraag je minder snel aan mij? 

180° 180°

LOOPBAANGEBEURTENISKAART LOOPBAANGEBEURTENISKAART

Wat heb ik dat anderen van het team niet hebben? 

Op welk vlak steek ik het best een tandje bij? 

Welke eigenschap mag ik zeker nooit kwijtraken?

 Wat zou je mij gunnen, waardoor ik mijn job 
(nog) beter zou kunnen  uitvoeren?

360° 360°

LOOPBAANGEBEURTENISKAART LOOPBAANGEBEURTENISKAART

Hoe functioneer ik in positieve zin wanneer ik 
samenwerk met anderen?

Waardoor zou ik nog meer uitblinken in mijn rol/werk? 

Stel: we zitten samen in een moeilijke situatie op het 
werk. Wat is mijn sterkte om ons hier uit te helpen?

Wat zou van mij een nog sterkere medewerker maken?

360° 360°

LOOPBAANGEBEURTENISKAART LOOPBAANGEBEURTENISKAART

Jij bent blij dat ik in je team zit omdat …

Welk (ongevraagd) advies wil jij mij al lange tijd geven?

Waarin ben ik volgens jou een krak?

Op welke competentie (kennis, vaardigheden, houding) 
werk ik me best een beetje bij?

360° 360°

VRAAGKAARTEN RESP-ONS 

COMPETENT
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• Laat alle teamleden hun individueel paspoort erbij nemen. Dit is best een print voor deze fase. Elk team-
lid noteert bij de component ‘Competent’ de feedback die men van zijn collega’s ontving en waar men 
zichzelf in (h)erkent. Vervolgens denkt elk teamlid na over een ontwikkeldoel voor zichzelf. Dit doel kan 
gelinkt zijn aan een werkpunt, maar ook aan het versterken van talent. Door de keuze van ieders doel, 
maken ze het team samen nog competenter. Volgende stap is een rondje delen van de ontwikkeldoelen in 
het voltallige team. Mogelijks krijgen teamleden hier meteen tips mee van de collega’s of zijn er collega’s 
die elkaar kunnen helpen in het behalen van een doel. 

• Op het einde noteert iedereen zijn doel op zijn individueel paspoort onder ‘Mijn acties’. Spreek af wie 
verantwoordelijk is voor het overzetten van de nieuwe info op de individuele paspoorten naar de digitale 
versie.

LOOPBAANBOUWSTENEN RANGORDE MIJN STERK PUNT MIJN WERKPUNT BAROMETER

Werkbaarheid

Inzetbaarheid

Groei

Verbinding

GEREALISEERDE LAT 

LiZeT INDIVIDUEEL PASPOORT

IK BEN:

MIJN FOTOMIJN MOTTO:

LOOPBAAN-
ACTIEF

RESULTAAT-
GERICHT

BEWUST 
WAARDENVOL

COMPETENT

GEORGANISEERD

CHECK
✩ ✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

1

2

3

4

5

DE ROLLEN DIE OP DIT MOMENT AAN MIJ ZIJN TOEGEWEZEN ZIJN: 

ANDERE ROLLEN DIE IK OOK GRAAG ZOU DOEN:

ROLLEN DIE IK LIEFST VAN AL NOOIT HOEF OP TE NEMEN:

HET GROOTSTE DEEL VAN MIJN JOBINHOUD DOE IK GRAAG.      JA/NEEN

NAAM:

LOCATIE:

GROOTSTE TROEF: 

JAREN ERVARING IN DIT TEAM:

DATUM LAATSTE HERWERKING:

LiZeT COACH(ES) VAN DIT TEAM:

IK BEN LOOPBAANACTIEF 

IK BEN RESULTAATGERICHT

IK BEN  BEWUST WAARDENVOL

IK BEN COMPETENT

IK BEN GEORGANISEERD

MIJN ACTIES

ACTUEEL 

HIER BEN IK STERK IN:

OVERBODIG

DEZE COMPETENTIE 

HEB IK NIET LANGER NODIG:

TOEKOMST 

DEZE COMPETENTIE 

WORDT MIJN UITDAGING:

AAN DEZE TEAMAMBITIES DRAAG IK BIJ:

VAN DE DINGEN DIE WE ALS TEAM BELANGRIJK VINDEN, HECHT IK ZELF HET MEESTE WAARDE AAN:

DE WAARDE(N)/ATTITUDE WAAR IKZELF SOMS MEE WORSTEL OM DEZE IN PRAKTIJK TE BRENGEN: 

NAAST DE TEAMWAARDEN HECHT IK ZELF ALS PERSOON OOK NOG WAARDE AAN: 

MIJN COLLEGA’S MERKEN DIT AAN MIJ DOORDAT IK:

CHECK

 � Ik ben me voldoende bewust van mĳ n sterktes en 
werkpunten op de 4 loopbaanbouwstenen en wat op 
dit moment van mĳ n leven het meest belangrĳ k is.

 � Ik schiet in actie als ik moet versterken op een 
van de bouwstenen, ten gunste van mezelf 
en/of het team. 

CHECK

 � Ik heb het gevoel dat ik echt mĳ n steentje kan 
bĳ dragen aan de ambities van ons team.

 � Dit gevoel herken ik: “De ambities van ons team, 
zĳ n ook die van mĳ .”

CHECK

 � Ik ben nog altĳ d voldoende professioneel mee, voor 
vandaag en morgen.

 � Ik ken mĳ n sterktes en werkpunten en versterk 
deze ook als dat nodig is voor het teamwerk.

 � Ik claim geen rollen omdat ik ze altĳ d gedaan heb, 
en durf ook wel eens springen naar een nieuwe rol. 

 � Ik heb het gevoel dat ik mĳ n rol(len) goed kan 
uitvoeren.

CHECK

 � Het zĳ n voor mĳ  nog steeds de juiste waarden die 
we als team belangrĳ k vinden.

 � Ik spreek mĳ n teamcollega’s aan op hun gedrag 
of houding.

LOOPBAANBOUWSTENEN RANGORDE MIJN STERK PUNT MIJN WERKPUNT BAROMETER
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COMPETENT
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✩ ✩ ✩ ✩ ✩
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✩ ✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩ ✩
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