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7. En het andere ding...
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Hoeveel tijd is er
nog over?
Genoeg?

Herhaal step 5 of 6 voor het 3e item het item waar je nog niet over
gesproken hebt. Als jullie denken dat
het een succes was herhaal stap 5.
Als jullie vinden dat het minder
succesvol was herhaal dan stap 6.

8
.

Andere acties
Wat zou je kunnen doen
om de items genoemd in
stap 9 te adresseren?

Prioriteiten
Van alle veranderingen
die er zijn besproken in
stappen 6, 7, 8 & 10
welke zijn de top 3
prioriteiten om te doen?
Schrijf ze hier op.

We horen graag wat je ervaringen zijn in het gebruik van dit werkblad.
Stuur ons je feedback naar: feedback@dialoguesheets.com
"Verbeteren is veranderen; dus om perfect te zijn
moet je vaak veranderen." Winston Churchill

"We moeten het heden niet verwarren met het verleden. Met respect
tot het verleden, geen verdere actie is mogelijk." Simone de Beauvoir

"Er zijn geen problemen, alleen
oplossingen." John Lennon

6.

"Mijn persoonlijke managementwet, als niet van het leven, is dat alles in
het midden eruit kan zien als een mislukking." Rosabeth Moss Kanter

9.

Schrijf ze op dit werkblad.

"Het is niet nodig te veranderen... noch is
voorbestaan." Edwards W. Deming

"Niks in het leven hoeft gevreesd te worden. Het hoeft alleen begrepen te worden.
Nu is het de tijd om meer te begrijpen zodat we minder vrezen." Marie Curie

Het kan zijn dat je het wel of niet eens bent met de uitspraken op de
randen van dit werkblad. Ze zijn bedoeld om humor en discussies te
stimuleren.

* Hoe heb je dit succes bereikt?
* Welke voordelen heb je ervaren
van deze verandering?

"Een probleem oplossen is simpel gezegd het zo te
presenteren dat de oplossing zichtbaar is." Herbert A Simon
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"Ik begrijp niet waarom mensen bang zijn voor nieuwe
ideeën. Ik ben bang voor de oude." John Cage
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1 = helemaal niet
10 = perfect/helemaal

Welke van de 3 items besproken
in stap 2 en 3 is het meest
succesvolle geweest?

"De kunst van leiderschap is nee zeggen, niet ja.
Het is heel makkelijk om ja te zeggen." Tony Blair

"Leren bevat op zichzelf bepaalde gevaren omdat uit noodzaak
men moet leren van elkaars vijanden." Leon Trotsky

1.

2.

2. Opvolging
Het doel van dit werkblad is
om verder te bouwen op het
resultaat van de vorige
retrospective.

Schrijf in het veld hierboven
3 items die jullie in de
laatste retrospective
besloten hebben te doen.

Voor meer downloads, afdrukken en informatie over
deze bladen, zie http://www.dialoguesheets.com

Op een schaal van 1 tot en met
10 hoe effectief zijn jullie
geweest in de uitvoering van de
3 items genoemd in stap 2.

Controleer hoe lang jullie er over
gedaan hebben tot dit punt 4 te komen,
en hoe lang je nog verder kunt werken
aan dit werkblad.
Als het helpt kun je de aantal minuten
dat je wilt spenderen aan het bespreken
per resterende vraag opschrijven naast
de vraag.

5. Successen

"Begrijpen is 2-richtingsverkeer."
Eleanor Roosevelt

"Het leven was simpel voor de 2e Wereldoorlog.
Daarna hadden we systemen." Grace Hopper

V

Begin hier
Dit is een dialoogwerkblad. Het is bedoeld om
goede communicatie te bevorderen.
De teamleden verdelen zich gelijkmatig rond dit
werkblad zodat iedere vraag door ten minste
één teamlid gemakkelijk te lezen is. Behandel
één vraag tegelijk, en je mag vragen overslaan
als je wilt. Het teamlid dat het dichtst bij de
vraag zit leest hem hardop voor en noteert het
resultaat van de discussie. Ieder teamlid moet
een kans krijgen om een vraag voor te lezen en
minimaal één vraag te notuleren.

Gebaseerd op ideeën van Royal Institute
of Technology, KTH, Stockholm & Cass
Business School, Londen

3. Effectiviteit

4. Tijdsafstemming

Vergeet niet de
persoon die de vraag
voorleest de discussie
hierop te laten leiden.

"Intelligentie is het vermogen je aan te
passen aan verandering." Stephen Hawkins

"Ze zeggen altijd dat de tijd de dingen verandert, maar
je moet ze eigenlijk zelf veranderen." Andy Warhol
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(c) Allan Kelly, 2010-2019 - Toestemming verleend aan personen en organisaties om
dit blad af te drukken en voor eigen doeleinden te gebruiken. Kopiëren, aanpassen,
herdistribueren en verkoop van dit blad is niet toegestaan.
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Gebruik deze ruimte zoals je zelf wilt, voor: notities, opmerkingen en ideeën.

"Een van de pijnlijkste dingen van onze tijd is dat degenen die zich zeker voelen dom zijn, en degenen
met enige verbeelding en begrip zijn gevuld met twijfel en besluiteloosheid." Betrand Russell

