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Dit document is een verzameling van een aantal schriftelijke reacties op de Virtuele Teamsessies, die
plaatsvonden kort voor de zomervakantie in 2020. In 24 verschillende groepen, verdeeld in kantoren en
bestuursgroepen, maakten werknemers en bestuurders via Microsoft Teams onderling kennis met elkaar en
gingen zij in discussie over de georganiseerde hengelsport (tweetallen en zestallen).
Overall: erg positief en voor herhaling vatbaar. Ook nieuwsgierig naar het vervolg.
---------------Laat ik starten dat wij het prettig en aangenaam vonden in deze setting met elkaar over dit onderwerp te
overleggen. Het stukje kennismaking en introductie zorgt voor een leuke en nuttige start van de interactie.
Goed om collega’s op een andere manier te leren kennen temeer een aantal van ons elkaar nog nooit
gesproken hadden.
-----------------Ondanks alle volle agenda’s is het maken van afspraken vrij soepel verlopen en hebbe n we op 26-06-2020 onze
gezamenlijke sessie kunnen houden. Iedereen was goed voorbereid en mensen hadden lang met elkaar
gesproken. Er is veel met elkaar uit te wisselen en we hebben veel gemeen.
-----------------Dit soort sessies vaker doen... zo overbruggen we en vormen we een netwerk. Het was een goede ervaring,
voor herhaling vatbaar!
---------------------Als voetnoot werd meegegeven dat O.O.G lang onzichtbaar is geweest. Zij hopen dat nog veel meer kunnen
participeren in de organisatieontwikkeling en daar vanaf nu veel van te horen.

In een open dialoog kwamen veel knelpunten kwamen aan de orde, niet alleen in de eigen werkzaamheden of
de organisatie van de sportvisserij geledingen. Maar ook en juist met de rollen van de sportvisser en de
hengelsportvereniging. Dit bracht veel ideeën op tafel over waar wat beter kan.
-------------Deze groep bestond uit medewerkers sportvisserij. Zij hebben zowel hun voorbereiding als dit gesprek met
enthousiasme uitgevoerd. Opmerkingen als ‘leuk om kennis te maken’ en ‘goede gesprekken’ werden door
iedere deelnemer gedeeld. De groep trok de conclusie dat er veel overeenkomsten op de inhoud zijn.
In een open dialoog kwamen veel knelpunten aan de orde, niet alleen in de eigen werkzaamheden maar ook
in de organisatie van de sportvisserij geledingen.
----------------

Ik vond het een heel prettig, boeiend en inspirerend gebeuren. Maar dat was ook de bedoeling.
In mijn groepjes gaf men aan graag op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg!
-----------------

Deze vorm van een gezamenlijke brainstorm met een mix van deelorganisaties was m.i. heel waardevol en
effectief. Of wij troffen het met ons team
----------------Iedereen was enthousiast over de onderlinge contacten en persoonlijke kennismaking. De buddy’s hadden we
ingedeeld met medewerkers van Sportvisserij Nederland en de federatiemedewerkers zodat iedereen kijkje in
elkaars keuken kon nemen. Dat is goed gelopen, de meeste gesprekken hebben meer dan 2 uur geduurd!
-----------------De gesprekken zijn allemaal goed bevallen en zeker door deze vorm een nieuwe dimensie in het vergaderen.
-----------Ik heb de gesprekken als heel prettig ervaren! En ik geloof de rest van het groepje ook. Leuk om ieders ideeën
te horen.
----------------------Dit soort sessies vaker doen... zo overbruggen we en vormen we een netwerk Het was een goede ervaring,
voor herhaling vatbaar!
----------Zeker leuke gesprekken gehad. In die drie weken hebben we gedaan wat we konden en vonden het erg leuk!
----------------Leuk en energiek gesprek met positieve bijdragen in een open en gelijkwaardige sfeer.
-----------------------Was trouwens erg fijn om zo open en eerlijk met elkaar te communiceren. Ook fijn om met zulke betrokken
collega’s te mogen werken.
-------------------We vonden het erg leerzaam om de gesprekken op deze manier met elkaar aan te gaan!
---------------------

