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Casuïstiek ‘MOSA Aardbei’ 

Werkvorm bij Teamdriver Cirkel 

De Teamdriver Cirkel is een middel om de voortgang van werkzaamheden met elkaar te bespreken. Het 

helpt om samen even stil te staan en van een afstand te kijken naar de problematiek en te analyseren 

waar de problemen mogelijk door ontstaan.  

 

Let op!  

Bestudeer als team de Teamdriver cirkel voordat je met deze werkvorm aan de slag gaat. Gebruik 

hiervoor de twee verhalen ‘Aardbeien, hoe het begon’ en ‘Van balkon naar bedrijf’.  

 

 

Werkwijze 

In deze opdracht oefent het team het analyseren van problemen met behulp van de Teamdriver cirkel 

aan de hand van fictieve casuïstiek binnen het bedrijf MOSA Aardbei.  

 

 

Het team doet dit in drie stappen:  

1. Eerst plenair een casus bespreken 

2. Dan een ronde in kleine groepjes met casuïstiek: per 2/3 voorbereiden en plenair bespreken 

3. Tot slot ZELF in je groepje een mogelijke casus in dit fictieve bedrijf verzinnen en analyseren. 

De werkwijze van het bespreken van de casuïstiek is elke keer hetzelfde:  

 Analyseer de casus met behulp van de Teamdriver cirkel. Welk(e) kwadrant(en) is/zijn in deze 

casus van belang? Vanuit de beleving van de betrokkenen: welke uitdaging staat nu centraal?  

 Geef aan welke stappen niet of niet goed doorlopen zijn. 

 Geef voor alle betrokkenen een suggestie hoe dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. 

 Presenteer je bevindingen aan de groep. Wat zijn de ‘lessons learned’?  Verzamelen deze op een 

flapover 

 

Loop ter afsluiting van de sessie alle ‘lessons learned’ nog een keer langs. Bespreek met de groep welke 

hiervan op het eigen team van toepassing zijn. Maak zo mogelijk concrete afspraken en noteer deze op 

het team canvas.  

 

 

 

Aanknopingspunten vanuit persoonlijke voorkeuren!  

Wees er bij het begeleiden van deze werkvorm alert op dat iedereen (ook jij      ) de neiging heeft om 

problemen/casuïstiek om te buigen in een vraagstuk waar hij/zij vanuit zijn/haar voorkeur graag mee 

aan de slag gaat. 
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Casussen  

1. MOSA naar LinkedIn 

Sacha vindt dat de nieuwe naam van het bedrijf ‘MOSA Aardbeien’ niet bekend genoeg is. Ze geeft Alice, 

marketeer van MOSA, de opdracht om een LinkedIn pagina te maken voor het bedrijf en berichten te 

plaatsen over de bedrijfsacties.  

Als na 2 maanden de verkoop nog niet beter gaat, krijgen Sacha en Alice ruzie. Sacha vindt dat Alice haar 

werk niet goed gedaan heeft. Alice voelt zich echter niet verantwoordelijk voor het slechte resultaat. 

‘Het is niet realistisch om te verwachten dat door wat berichtjes, de verkoopcijfers ineens gaan stijgen. 

Daar is heel wat anders voor nodig! Bovendien zit onze doelgroep helemaal niet op LinkedIn.’ 

 

Opdracht 

 Analyseer de casus met behulp van de Teamdriver cirkel. Welk(e) kwadrant(en) is/zijn in deze 

casus van belang? Vanuit de beleving van de betrokkenen: welke uitdaging staat nu centraal?  

 Geef aan welke stappen niet of niet goed doorlopen zijn. 

 Geef voor alle betrokkenen een suggestie hoe dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. 

 Presenteer je bevindingen aan de groep. Wat zijn de ‘lessons learned’?  Verzamelen deze op een 

flapover 

Onze bevindingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MOSA naar LinkedIn. Punten die in de analyse naar boven kunnen komen: 

• Directeur heeft bovenste 2 kwadranten over geslagen en is van Erken (dit is het probleem) ineens 

naar Maak gesprongen: ‘dit moet je maken’.  

• Er is geen goede probleemanalyse gedaan, geen duidelijk doel bepaald en geen onderzoek naar wat 

de beste oplossing is.  

• De marketeer is niet betrokken in de keuze en ervaart geen gevoel van verantwoordelijkheid.  

• De directeur maakt geen gebruik van de kennis van de marketeer op haar vakgebied.  

• De directeur had de marketeer vanaf ‘erken’ kunnen betrekken en samen de oplossing ontwerpen.  

• De marketeer had bij het ontvang van de opdracht meteen aan kunnen geven dat deze aanpak geen 

goed idee was.  
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2. Aardbeien ‘on the road’ 

Wim is 15 jaar geleden begonnen als enige chauffeur bij de aardbeienkwekerij en heeft zich langzaam 

opgewerkt tot zijn huidige functie, hoofd logistiek. In het begin regelde hij het transport van de 

aardbeien volledig zelf, sinds een 5-tal jaar heeft een medewerker dit van hem overgenomen. Doordat 

de productie van de aardbeien enorm gestegen is, werkt dit systeem echter niet meer. Nadat het een 

aantal keer echt mis gegaan is (hij is een aantal keer toch maar weer zelf gaan rijden en 1x is een hele 

partij aardbeien drastisch in kwaliteit gedaald), pakt hij de koe bij de horens. De directie geeft hem het 

fiat om een IT systeem te laten ontwikkelen. Hij vraagt Fred, een bevriend IT’er, en samen tekenen ze 

het hele proces uit. Na enkele maanden hebben ze bij MOSA Aardbeien eindelijk hun eigen software 

systeem. Bij de implementatie ervan gaat het echter meteen mis. Medewerkers klagen dat ze meer last 

hebben van het systeem dan dat het hen wat oplevert. Er ontstaat veel onrust bovenop de problemen 

die er eerder al waren.  

 

Opdracht 

 Analyseer de casus met behulp van de Teamdriver cirkel. Welk(e) kwadrant(en) is/zijn in deze 

casus van belang? Vanuit de beleving van de betrokkenen: welke uitdaging staat nu centraal?  

 Geef aan welke stappen niet of niet goed doorlopen zijn. 

 Geef voor alle betrokkenen een suggestie hoe dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. 

 Presenteer je bevindingen aan de groep. Wat zijn de ‘lessons learned’?  Verzamelen deze op een 

flapover 

Onze bevindingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aardbeien ‘on the road’. Punten die in de analyse naar boven kunnen komen: 

• Bij het ontwerp van het systeem (kwadrant 2) zijn de personen die het moeten gaan gebruiken 

(kwadrant 4) niet betrokken. Door het gebrek aan deze input, past het nieuwe systeem niet in de 

bestaande structuren. 

• Het probleem is niet goed geanalyseerd (kwadrant 1), waardoor de oplossing het probleem niet 

oplost.  

• Het team is niet goed samengesteld. Wim had kunnen proberen om uitvoerders vanaf het begin bij 

het proces te betrekken.  

• De directie had met Wim duidelijke kaders kunnen afspreken waarmee hij rekening moet houden bij 

het ontwikkelen van het nieuwe systeem (omarm).  
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3. Ik heb het al verkocht! 

Mo hecht groot belang aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De toekomst, die maken wij, 

nu!, is zijn vaste uitspraak. Vanuit dit ideaal heeft Mo het idee opgevat om kinderen meer te betrekken 

bij MOSA Aardbeien. Een tijd geleden heeft hij, bij wijze van experiment, het verjaardagsfeestje van z’n 

oudste dochter op het bedrijf georganiseerd. Dat was een enorm succes. Op een middag komt hij 

enthousiast thuis: hij heeft een leerkracht van de basisschool gesproken en geregeld dat ze met de klas 

een bedrijfsbezoek kunnen komen doen. Hij heeft beloofd om vandaag nog een prijs door te geven, 

hoeveel dat zou kosten. De basisschool heeft immers maar een beperkt budget. Sacha reageert boos: 

‘hoe kunnen we een prijs doorgeven als we nog niet weten wat we gaan doen en hoe zo’n bezoek eruit 

gaat zien?’. Dit gaat veel te snel.  

 

Opdracht 

 Analyseer de casus met behulp van de Teamdriver cirkel. Welk(e) kwadrant(en) is/zijn in deze 

casus van belang? Vanuit de beleving van de betrokkenen: welke uitdaging staat nu centraal?  

 Geef aan welke stappen niet of niet goed doorlopen zijn. 

 Geef voor alle betrokkenen een suggestie hoe dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. 

 Presenteer je bevindingen aan de groep. Wat zijn de ‘lessons learned’?  Verzamelen deze op een 

flapover 

Onze bevindingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ik heb het al verkocht! Punten die in de analyse naar boven kunnen komen: 

• Van erken naar verleid: er is nog geen aanbod en je hebt het al ‘verkocht’. Nu moet onder druk 

een aanbod en prijs samengesteld worden, zonder dat er een missie omarmd is.  

• Hierdoor missen we 

o Betrokkenheid (verbind) 

o Een gemeenschappelijk beeld van wat we willen bereiken (verbeeld) 

o Commitment (omarm) 

o Een duidelijk doel (start) en stappenplan (ontwerp) 

o De mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken (bewijs en kies) 

o De tijd en ruimte om een samenhangend aanbod te maken dat aansluit bij de waarden 

van het bedrijf 
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4. Kinderen zijn onze toekomst!  

Mo hecht groot belang aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De toekomst, die maken wij! Nu!, 

is zijn vaste uitspraak. Vanuit dit ideaal heeft Mo het idee opgevat om kinderen meer te betrekken bij 

MOSA Aardbeien. Het begon een tijd geleden met het verjaardagsfeestje van z’n oudste dochter, dat hij 

op het bedrijf georganiseerd had. Dat was een enorm succes. Vervolgens heeft Mo voor een klas van de 

basisschool een bedrijfsbezoek georganiseerd, wat ook erg leuk geweest was. Hij wil dit nu structureel 

gaan invoeren en een vaste plek geven in het bedrijf. Sacha ziet echter nog veel beren op de weg: wie 

moet dit uit gaan voeren, hoe organiseren we dit praktisch (nu werden bedrijfsactiviteiten even 

stopgezet en werd de lunchruimte van de werknemers gebruikt, maar kan dat wel elke keer als het vaker 

plaats gaat vinden?) en misschien nog wel het belangrijkste ‘wat is de financiële impact hiervan?’. Sacha 

vindt dat ze bij de essentie van het bedrijf moeten blijven en niet zo moeilijk moeten doen.  

 

Opdracht 

 Analyseer de casus met behulp van de Teamdriver cirkel. Welk(e) kwadrant(en) is/zijn in deze 

casus van belang? Vanuit de beleving van de betrokkenen: welke uitdaging staat nu centraal?  

 Geef aan welke stappen niet of niet goed doorlopen zijn. 

 Geef voor alle betrokkenen een suggestie hoe dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. 

 Presenteer je bevindingen aan de groep. Wat zijn de ‘lessons learned’?  Verzamelen deze op een 

flapover 

Onze bevindingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kinderen zijn onze toekomst! Punten die in de analyse naar boven kunnen komen: 

• Mo vliegt door de cirkel heen en slaat een heleboel belangrijke stappen over. Vooral het tweede 

kwadrant laat hij helemaal links liggen: wat is het doel, plan van aanpak, welke opties hebben 

we, wat is de impact van deze opties, wat is de best passende bij het doel, etc.  

• Vanuit ‘schitter’ onmiddellijk door willen pakken naar ‘herhaal’ zonder dat de succesformule, de 

beste werkende manier gevonden is.  
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5. Aardbeienmousse, lekker! 

Al jaren maakt Sacha aardbeienmousse van de eigen aardbeien. Ze doet dit als er aardbeien zijn die niet 

verkocht kunnen worden én ze er tijd voor heeft. Voor Sacha is het meer een hobby en een manier om 

van eventuele overschotten af te komen. Iedereen is gek op de aardbeienmousse van Sacha, die 

verkocht worden in de receptie van het bedrijf. Toch loopt de verkoop ervan heel wisselvallig. Soms is de 

nieuwe voorraad in een mum van tijd weg, soms blijven de potjes zo lang staan, dat ze met het personeel 

meegegeven worden. Mo wil dit graag anders aanpakken, hij gelooft dat hier meer mogelijkheden in 

zitten. Sacha vindt het zonde om hier als bedrijf meer in te investeren, de huidige verkoop laat volgens 

haar duidelijk zien dat er geen toekomst in zit.  

 

 Opdracht 

 Analyseer de casus met behulp van de Teamdriver cirkel. Welk(e) kwadrant(en) is/zijn in deze 

casus van belang? Vanuit de beleving van de betrokkenen: welke uitdaging staat nu centraal?  

 Geef aan welke stappen niet of niet goed doorlopen zijn. 

 Geef voor alle betrokkenen een suggestie hoe dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. 

 Presenteer je bevindingen aan de groep. Wat zijn de ‘lessons learned’?  Verzamelen deze op een 

flapover 

Onze bevindingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aardbeienmousse, lekker! Punten die in de analyse naar boven kunnen komen: 

• Product lanceren (begin kwadrant 3) heeft niet plaatsgevonden: 

o Er is nog geen 1.0 versie van het product gelanceerd. Het is dus nog niet mogelijk om te 

concluderen of het succesvol in de markt gezet kan worden. 

o Er wordt geen reclame gemaakt, het product wordt niet ‘aantrekkelijk’ gemaakt voor de 

doelgroep. Misschien helpt het al als je buiten een bord zet ‘wees snel onze heerlijke 

aardbeienmousse is weer tijdelijk verkrijgbaar’.  

• Er is geen ‘missie’ omarmt: voor Sacha is het een hobby, ze heeft geen duidelijk doel, ze heeft 

geen resultaten die ze wil bereiken. Hierdoor is het niet duidelijk voor het team wanneer 

‘succes’ bereikt is.  

 



 

Aardbei casuïstiek   

 

8 

 

Afsluiter: Lessons learned (spoiler alert!) 

Als hulpmiddel en ter inspiratie voor iedereen die met Teamdriver werkt, staan hieronder een aantal 

‘lessons learned’. Kies er één uit waar je als team  nu mee aan de slag gaat.  

 

Focus op het eindproduct 

Elke uitdaging heeft een eigen ‘eindproduct’. Word je geconfronteerd met één of meerdere uitdagingen 

die je als team niet goed doorloopt of afwerkt? Spreek dan als team voor die specifieke uitdaging af hoe 

de oplevering van dit eindproduct er uit ziet en met wie je het resultaat deelt.  

Uitdaging Eindproduct  Uitdaging Eindproduct 

Erken Probleemomschrijving  Maak Versie 1.0 

Verbind Team  Verleid PR of Marketingcampagne 

Verbeeld Toekomstbeeld of 

visioen 

 Schitter ‘Levende operatie’, implementatie van 

de oplossing 

Omarm Commitment (contract 

of overeenkomst) 

 Optimaliseer Succesformule 

Start Doel  Herhaal Procesbeschrijvingen 

Ontwerp Plan van aanpak (A4)  Bewaak Inzicht in parameters. 

Bewijs Conceptversies  Vervang Structuur die bedreigingen kan 

identificeren, prioriteren en oplossen 

Kies Prototype en 

voorwaarden 

 Laat los Afscheid 

 

De afronding van elk kwadrant nodigt uit om bij elkaar te komen en dit moment extra aandacht te 

geven: 

o Na ‘omarm’: feestelijke receptie omdat de handtekeningen gezet zijn. 

o Na ‘maak’: borrel om de ‘geboorte’ van versie 1.0 van de oplossing te vieren. 

o Na ‘optimaliseer’: feest omdat de doelstellingen bereikt zijn. 

o Na ‘laat los’: afscheid nemen en dankbaarheid delen voor wat de oplossing gebracht heeft. 
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Vaak voorkomende valkuilen 

• Valkuil (van onder meer opdrachtgevers) om zelf de stap te zetten van ‘erken’ (dit is het probleem) 

naar ‘maak’ (dan moet jij dit maken).  Als de oplossing dan niet succesvol is, krijgt de ‘maker’ de 

schuld, terwijl er onvoldoende tijd genomen is om in kwadrant 2 ‘tijd om op te bouwen’ te 

onderzoeken wat de beste oplossing is voor dit probleem in deze situatie.  

• Valkuil om te snel naar ‘herhaal’ te willen gaan: er worden al processen vastgelegd voordat 

voldoende tijd genomen is om de eigen succesformule te optimaliseren. 

• Valkuil om ‘omarm’ over te slaan: teamleden krijgen een opdracht, zonder dat er commitment is om 

deze tot een goed einde te brengen.  

• Belang om goed te bespreken met elkaar ‘welk probleem je aan het oplossen bent en welk doel je 

voor ogen hebt’. Wat voor de ene persoon het doel is, is vaak voor de ander slechts een middel. 

Bijvoorbeeld een marketing zet een marketingcampagne op om de naamsbekendheid van een 

product te verhogen. De marketeer heeft succes bereikt als de naamsbekendheid steigt. Voor de 

aandeelhouders is een grotere naamsbekendheid echter slechts een onderdeel, een middel dat 

moet leiden naar een andere, overkoepelend succes, namelijk stijgende verkoop van het product.   

• Personen die in hun kracht staan in het eerste kwadrant vergeten soms de waarde van een stevig 

fundament.  

• Personen die in hun kracht staan in het laatste kwadrant vergeten soms het belang om los te laten 

wat zijn waarde verloren heeft.  

• Belang van de twee uitdagingen ‘maak & verleid’: als je geen 1.0 versie maakt, kan je doelgroep er 

niet verliefd op worden en ernaar gaan verlangen, de kans dat de oplossing dan succesvol 

geïmplementeerd wordt is klein.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

