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Van balkon naar bedrijf 
Verhaal over aardbeien bij Teamdriver cirkel  
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Van balkon naar bedrijf 

 

 

Verhaal van Sacha en Mo 

Lees eerst het verhaal ‘Hoe het begon’ over Sacha en Mo die ervan dromen om hun eigen aardbeien te 

gaan kweken. We gebruiken deze fictieve verhalen om de opbouw van de Teamdriver cirkel concreet en 

levendig te maken. Onderstaande verhaal is een vervolg hierop.  

De twee oranje vragen die in onderstaand verhaal verwerkt zijn, kan het team gebruiken om met elkaar 

te oefenen met het toepassen van de cirkel op een concrete casus.  

 

 

 
 

Essentie van het verhaal ‘van balkon naar bedrijf’ 

Bij hun zoektocht naar een duurzame manier van verbouwen, zijn Sacha en Mo terecht gekomen bij een 

lokale aardbeienkweker, waar ze in de leer gegaan zijn. Na een jaar te ondersteunen als vrijwilliger, is 

Sacha zelfs in dienst gegaan. Toen de eigenaar met pensioen ging, ontstond er een nieuw probleem. 

 

 

Essentie van onderstaand verhaal volgens de Teamdriver cirkel 
 

Probleem De huidige eigenaar gaat met pensioen, het bedrijf dreigt te stoppen.  

Missie Ze willen de aardbeienkwekerij voor de regio behouden en er de modernste kweker 
van maken.  

Oplossing Sacha en Mo nemen het bedrijf over en voeren moderniseringen door.   

Succes Bedrijf blijft bestaan.    

 

  



 

Aardbei Van balkon naar bedrijf   

 

3 

Het verhaal ‘van balkon naar bedrijf’ in 16 stappen 

 

4 kwadranten  16 uitdagingen Verhaal 
 

Verbeelden Erken Sacha baalt ervan dat de eigenaar met pensioen wil gaan. Ze is dan 
niet alleen haar baan kwijt, maar vooral iets wat ze heel graag doet. 
Bovendien is dit het enige aardbeienbedrijf in de regio. 

Verbind Ze bespreekt haar zorgen met Mo. Ook hij vindt het jammer dat het 
bedrijf gaat verdwijnen. 

Verbeeld Misschien moeten we gewoon zelf het bedrijf overnemen, grapt Mo. 
Of is het geen grap? Sacha en Mo fantaseren er verder over. Mo zou 
ook zijn baan op moeten zeggen… hoe zou hun leven er dan uitzien? 
Als ze er zo over praten blijkt dat ze allebei nog heel veel potentie 
voor het bedrijf zien: het zou de modernste aardbeienkweker van 
Europa kunnen worden. Als dát toch ‘ns zou lukken… 

Omarm Wat begon als een grap wordt serieus. Na wikken en wegen zetten ze 
de stap: ze nemen de organisatie over en zodat zij zich vol kunnen 
richting op professionele aardbeienkweek. met de ambitie om de 
modernste kwekerij van Europa te worden.  

 Bij Omarm doorlopen ze verschillende kleinere cirkels! Welke zijn dat?  
Ontwerpen Start Nu ze officieel eigenaar zijn is het tijd om alle ideeën en plannen 

concreet te maken en uit te gaan voeren. Wat willen we precies 
bereiken met onze aardbeienkwekerij? Wat bedoelen we concreet 
met ‘de modernste van Europa’? Mo schrijft de antwoorden op het 
whiteboard tijdens een overlegmoment. 

Ontwerp Sacha en Mo zetten op een rijt wat ze moeten gaan doen. De stappen 
naar moderniseren van het aardbeienbedrijf wordt opgesplitst in 
verschillende aspecten. Voor alle onderdelen bepalen ze wat 
wanneer klaar moet zijn en wie ze erbij betrekken.  

Elk onderdeel doorloopt zijn eigen cirkel, wanneer komen deze weer bij elkaar? 
Bewijs Sacha en Mo gaan, met externe adviseurs, met elk onderdeel van de 

door te voeren veranderingen in de kweekaanpak en bedrijfsvoering 
aan de slag. Ze duiken in de gegevens van vroeger & verdiepen zich in 
de nieuwste ontwikkelingen. Ze gaan op zoek naar bewijs wat de 
voor- en nadelen zouden zijn van de keuzes die ze moeten maken. 

Kies Tijdens het bespreken van alle onderdelen met elk hun eigen 
mogelijkheden met voor- en nadelen worden samen met door de 
adviseurs veel kritische vragen gesteld over mogelijke risico's. Mo en 
Sacha hakken de knopen door: zo gaan we het doen.   

Toepassen Maak Het kweekproces wordt aangepast en sterk gemoderniseerd. Ook in 
de rest van de bedrijfsvoering worden verbeteringen doorgevoerd. 

Verleid Tijdens een officiële heropening van het bedrijf worden het nieuwe 
kweekproces met toeters en bellen gepresenteerd. Koop onze 
aardbeien, die zijn heel bijzonder Hou ons in de gaten, dit wordt heel 
bijzonder, roepen Sacha en Mo trots uit! 
 

Schitter De dagelijkse praktijk dient zich aan. Hoe werken de plannen in de 
praktijk? Wat loopt goed? Wat moet anders? Als de plukrobots toch 
niet snel genoeg blijken te werken (stuk gaan), moet dat probleem nu 
opgelost worden! 

Optimaliseer soms moet er water bij de wijn.. De werkelijkheid is dan weerbarstig, 
waardoor mooie plannen bijgesteld moeten worden om succes te 
bereiken. Sacha en Mo moeten soms ook wat plukkers vragen om op 
de ouderwetse manier het werk te komen doen, omdat de volledige 
overstap naar robots in de praktijk niet werkt  
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Volhouden Herhaal De overname is goed verlopen, de modernisering is doorgevoerd en 
het bedrijf loopt goed. Meer en meer onderdelen van het bedrijf 
worden geautomatiseerd, dan wel routine van personeel en dat alles 
kan vastgelegd worden in heldere afspraken en procedures. 

Bewaak 4 pijlers vinden Mo en Sacha belangrijk: kwaliteit van de aardbei, 
financieel gezond bedrijf, welzijn van de medewerker, ecologisch 
verantwoord. Ze controleren regelmatig of ze aan hun eigen 
maatstaven voldoen. 

Vervang Mo en Sacha komen voortdurend problemen tegen die ze oplossen, 
soms klein, soms groot. Hun 4 pijlers blijven overeind. 

Laat los Nog niet…. Mo en Sacha zijn nog steeds heel blij met hun 
aardbeienkwekerij! 

 
 
 

Eigen verhalen  vertellen 

De Teamdriver cirkel is bedoeld als praatplaat: een logische structuur die teams helpt om met elkaar in 

gesprek te gaan over de voortgang van werkzaamheden. Om hiermee alvast te oefenen, kan je na het 

lezen van het verhaal van Sacha en Mo in duo’s eigen korte verhalen aan elkaar vertellen. Probeer 

tijdens dit gesprek vooral te begrijpen hoe de ander de situatie opsplitst en plaatst op de Teamdriver 

cirkel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen? 
We vinden het erg leuk dat je met Teamdriver aan de slag bent en zijn benieuwd naar je ervaringen!  

• Heb je vragen, suggesties of mooie ervaringen om te delen? Stuur ze naar info@teamdriver.com 

• Ben je op zoek naar nog meer inspiratie? Neem dan een kijkje in ons online kenniscentrum.  

 

Teamdriver wenst jullie veel succes met jullie teamsamenwerking! 

 

mailto:info@teamdriver.com
http://www.teamdriver.com/

