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Online teamtraject Navigeren in de nieuwe realiteit  
 

Medewerkers in de zorg worden door de coronacrisis extra belast. Wat doet dit met de teamenergie en welke tips, 

tools en werkafspraken kunnen je op dat moment helpen om het potentieel van het team toch volledig te benutten? 

De teamcoaches van Lifeguard ondersteunen teams om juist in verbinding te blijven, aandacht te hebben voor herstel 

en afspraken te maken waarmee energielekken worden voorkomen en binnen de huidige omstandigheden optimaal 

kan worden gepresteerd. 

 

Teamenergie is bepalend voor de resultaten en meetbaar en te managen. Het team krijgt handvatten om hier concreet 

mee aan de slag te gaan: 

▪ We leren het team de basistheorieën van energiemanagement 

▪ We geven inzicht in de eigen teamenergie met de Net Vitality Score (NVS) 

▪ We vertalen de uitkomsten in concrete verbeteracties in de huidige omstandigheden 

▪ Het team leert hoe er in de huidige omstandigen optimaal kan worden verbonden 

▪ Het team wordt gecoacht op de gemaakte afspraken, zodat de teamleden niet terugvallen in oude patronen 

 

Teamenergie - achtergrond 

We onderscheiden vier soorten teamenergie: 

 

▪ Performance energie; deze energie kenmerkt zich door gezond 

enthousiasme, soepele samenwerking, mentale alertheid en 

emotionele verbondenheid. 

▪ Recovery energie; wordt gekenmerkt door stabiliteit, reflectie, 

tevredenheid met resultaten en het gezamenlijk vieren van 

successen. 

▪ Survival energie; deze energie herkent men aan hoge mate 

van interne strijd, stress, frustratie en focus op eigenbelang. 

▪ Burnout energie; is de mate van vermoeidheid, cynisme, 

afhaken en uitzichtloosheid in de organisatie. 

 

Net Vitality Score 

Met de Net Vitality Score meet je de collectieve energie binnen je organisatie, onderdeel of team. Medewerkers vullen 

anoniem een korte vragenlijst in waarmee de NVS berekend wordt. Door te sturen op een hogere NVS investeer je 

doelgericht in vitaliteit, met meetbare effecten die het resultaat van jouw team direct positief beïnvloeden. Denk 

hierbij aan een hogere betrokkenheid van medewerkers, minder survivalenergie, minder uitval of betere teamsfeer.  

 

Voor Wendbaar aan het Werk heeft Lifeguard twee online teamtrajecten uitgewerkt: 
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Variant A | Teamcoaching & borging – 2 vouchers 
 

 

 
 
Variant B | Teamcoaching, inspiratiesessie MT & uitgebreidere borging – 3 vouchers 
 
 


