
Hoe te gebruiken?
Noteer concrete voorbeelden die je opvallen en/of zaken die juist niet plaatsvinden. Geef direct na het overleg feedback aan het gehele 
team of de voorzitter. Maak hierbij een balans tussen tops & tips en beperk het aantal te bespreken tips tot 2/3. Door regelmatig een 
kort verslag te maken op basis van deze checklist kun je de voortgang naar een goede dag-weekstart volgen. 

Checklist voor een goede dag- en weekstart

❑ De dag- of weekstart is voorbereid. Rollen zijn duidelijk en relevante 
data is bekend.

❑ Mededelingen zijn vooraf bedacht en al genoteerd op het bord.
❑ Alle deelnemers kennen hun persoonlijk relevante input op de 

vastgestelde team KPI’s’.

Voorbereiding

❑ De dag- of weekstart is op tijd begonnen en duurt max. 20 minuten.
❑ De voorzitter straalt energie uit.
❑ De check-in wordt serieus behandeld. Bijzonderheden worden 

besproken.

❑ De standaard agenda wordt gevolgd.
❑ Elke KPI is smart geformuleerd en geeft een dag- of weekdoel.
❑ Resultaten en afwijkingen t.o.v. gestelde doelen worden besproken.
❑ Verbeterideeën worden gedetecteerd en direct geregistreerd incl. 

deadline en actiehouder.
❑ Successen worden gedeeld en gevierd.

Start

Tijdens

❑ Teamleden pakken zaken binnen de gestelde deadlines op en 
communiceren over de voortgang.

❑ Teamleden nemen verantwoordelijkheid en aanvaarden de gevolgen van 
hun handelen.

❑ Teamleden vragen actief om hulp en feedback en spreken zich uit als 
iemand zijn werk goed doet, maar ook als dat niet zo is.

Verander en verbeter

Samenwerken & vertrouwen op andermans vakmanschap

❑ Teamleden helpen anderen om succesvol te zijn.
❑ Teamleden aanvaarden hulp en hebben vertrouwen in de intenties en 

deskundigheid van anderen.
❑ Teamleden zetten hun eigen agenda opzij om doelen te bereiken en 

accepteren het eindresultaat van anderen.

Je bent positief kritisch en stelt het belang van de klant voorop

❑ Teamleden zijn positief kritisch over de gebruikelijke gang van zaken en 
bereid om te helpen met een oplossing.

❑ Teamleden brengen verandering door zich snel aan te passen als de 
situatie daarom vraagt.

❑ Teamleden tonen moed door fouten openlijk toe te geven  en ervan te 
leren.


