Het Team Diagnose Instrument (TDI)
Het teamdiagnose-instrument is een hulpmiddel waarmee teams zich een beeld kunnen
vormen van de sterke en zwakke competenties van het team. Een competentie is een
vaardigheid waarmee een team goede resultaten bereikt.
Elk teamlid vult de vragenlijst Team Diagnose Instrument in. De scores van de individuele
teamleden en het team als geheel worden in het team besproken. Op basis daarvan
selecteert het team de onderwerpen waarmee men aan de slag wil en formuleert het team
de teamdoelen.
De diagnoselijst is niet uitputtend, soms kunnen in een team thema's spelen die in deze
diagnoselijst niet expliciet benoemd worden. Als dat belangrijke en urgente problemen betreft
is het doorgaans raadzaam om met die problemen als eerste aan de slag te gaan. Ook dan
kan het resultaat van de teamdiagnose helpen om oorzaken en gevolgen van de actuele
problemen te onderscheiden.
Het Team Diagnose Instrument onderscheidt vier velden waaraan een team aandacht kan
besteden:
• De sociale kant van een team; de Teamvitaliteit; daarbij gaat het om de behoeften van
medewerkers, werken we samen, zijn we met elkaar in gesprek
• De organisatorische kant; het Huis op Orde; daar zijn de behoeften van de organisatie aan
de orde, hebben we alles goed georganiseerd en stemmen we duidelijk met elkaar af.
• de externe gerichtheid; de Innovatie; daar worden de omgevingseisen gewikt en gewogen,
willen we blijven vernieuwen.
• de kwaliteit van de productie of dienstverlening; de Resultaatsturing; daar komt het
klantbelang het sterkst naar voren, sturen we op resultaten.

Het Team Competentie Model
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Een competent team;
• Bestaat uit competente teamleden, die weten wat er van hun verwacht wordt.
• Die zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor hun doelen.
• Hun eigen sterkte en zwakte kennen en daarop reflecteren.
• Trots zijn op zich zelf en op elkaar.
• Hun zaken intern en in relatie tot anderen goed geregeld hebben.
• Bereid zijn permanent te leren en te coachen.
• Succesvol zijn in de uitvoering van de hen toebedeelde taken.

