Werkdocument Startkracht!-tool: Een maatje meer

Stopmoment: Een maatje meer
Ik heb nood aan hulp van een collega. Ik wil een beter zicht krijgen op welke collega's ik kan en wil
aanspreken om me te helpen.
BC:
7. De leraar als lid van een schoolteam
Wanneer? Do you need somebody to help!?
Zit je ergens op te kauwen? Heb je een goed zicht op wie je kan aanspreken als je hulp nodig
hebt? Spreek je altijd dezelfde collega's aan? Zijn er andere collega's die je graag in je
netwerk wil opnemen? Sta hier even bij stil en probeer je netwerk van collega's waar je iets
aan kan of wil vragen in kaart te brengen.
A-kant:
Hoe?

1. Maak aan de hand van de richtlijnen op het kaartje jouw professionele netwerk op.
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B-kant
Blik terug

•
•
•

Vat-je talent

Formuleer je droom

Kan ik mijn professionele netwerk gemakkelijk invullen?
Hoe voel ik me bij het professionele netwerk dat ik reeds
heb opgebouwd?
Waarvoor zou ik mijn netwerk willen inzetten? Beschikt
mijn netwerk over voldoende expterise, talenten, … ?

•

Wat zijn jouw sterktes bij het aanspreken van collega’s?
Welke talenten zet je in?
• Welke collega's spreek je gemakkelijker aan? Bij welke
collega's vind je dit moeilijker?
• Wat heb jij de andere te bieden? Is dat voor jou duidelijk? Is
dat voor de andere duidelijk?
Hoe zou je nog meer uit je netwerk kunnen halen?
Mocht ik kunnen dromen: hoe zou mijn netwerkkaart er dan
uitzien?
Je netwerk vergroten?
• Op basis waarvan wil je je netwerk vergroten?
Wat ontbreek je nog?
• Wie kan je misschien wel helpen?

Bepaal je koers

ACTIE!

Meer uit je bestaande netwerk halen?
• Waar droom je van in het bestaande netwerk dat je
opbouwde met collega’s?
•
Welke stappen ga ik ondernemen om mijn droomnetwerk
verder op te bouwen?
Maak er mini-droompjes van, welke eerste stap is nodig en kan
je zetten om het eerste mini-droompje waar te maken?
Welke stappen zie je jezelf zetten en zijn haalbaar?
Voer uit!
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