
WERKSTART CYCLUS
 Gestructureerd en succesvol aan de slag



Met succes starten in een nieuwe functie, aan een 
nieuwe opdracht of met een nieuwe rol of taak
De Werkstart Cyclus   is ontwikkeld om medewerkers en leidinggevenden 
inzicht en handvatten te geven om voor een gestructureerde landing in 
de organisatie of binnen het team te zorgen. Het gaat hierbij niet alleen 
om nieuwe werknemers, maar ook om teamleden die na een lange 
periode weer terugkomen op het werk. 

Starten zonder te landen
Te vaak start het werk direct op dag 1: je komt binnen, schudt wat 
handen en krijgt een account. Vervolgens ga je aan de slag. Je wil 
tenslotte zo snel mogelijk resultaten leveren, niet? Daarbij loop je feitelijk 
een marathon zonder dat je daarvoor getraind hebt. Je bent nog niet 
geland in de organisatie, je mist bedding. Dat kan ook het geval zijn als je 
veel thuis werkt en weer fysiek op kantoor aan de slag gaat.

'Als het fout gaat, gaat het fout in het begin!'
Een goede start van het werk is nodig om succes van het werk te 
bevorderen. Ervaring leert dat als het fout gaat, dat in het begin is. Dus 
de manier waarop je een goede start van het werk borgt, bepaalt dat een 
medewerker zich goed kan verbinden aan het werk en de leidinggevende 
een medewerker krijgt, die weet wat hij of zij doet, die met plezier werkt 
en die resultaten haalt. 

Wat is de Werkstart Cyclus   ?
De Werkstart Cyclus   is een door het TA-Instituut ontwikkeld model dat 
handvatten geeft om het werk te starten op een gestructureerde wijze.
Met aandacht voor een gefaseerde inbedding in het team of de 
organisatie waarvoor je werk gaat verrichten. Zodat je als medewerker 
goed ‘kunt landen’ en leidinggevenden dat goed kunnen faciliteren.
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Acclimatiseren
Ontdekken
Mening vormen
Identiteit bepalen
Bekwamen
Integreren
Evalueren

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In het proces van de Werkstart Cyclus   worden 
7 verschillende fasen onderscheiden:
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De Werkstart Cyclus  is voor 
het TA-Instituut ontwikkeld 
door Patrick Odendaal en 
Dennis Vrooland.
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Florerende mederwerkers
Succesvolle en effectieve samenwerking
Gezonde verbinding tussen collega’s
Verbonden teams
Balans in de taak- en de mens-as
Effectieve communicatie in het werkproces
Focus op leveren van positieve bijdrage
Potentieel van medewerkers wordt benut

Toepassing van de Werkstart Cyclus   in de praktijk
In elke fase kan de medewerker of de leidinggevende, die de 
medewerker begeleidt, zijn werk versterken door toepassing van 
effectieve concepten en modellen die voor alle 7 fasen van de Werkstart 
Cyclus   zijn ontwikkeld vanuit de Transactionele Analyse en de NLP. Om 
de Werkstart Cyclus   in te zetten is er een training ontwikkeld die 
teamleden en leidinggevenden kunnen volgen. De Werkstart Cyclus   kan 
ook worden ingezet bij veranderingsprocessen binnen het team of de 
organisatie.  

Wat is het resultaat van de Werkstart Cyclus  ?
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Trainingstraject Werkstart Cyclus 
In een training van 2 dagdelen worden (nieuwe) medewerkers en 
leidinggevenden door het proces van de Werkstart Cyclus   geleid om te 
borgen dat de landing van medewerkers goed gestructureerd kan 
plaatsvinden. Met praktische en concrete handvatten gaat de 
medewerker en/of de leidinggevende naar huis om er de volgende dag 
al mee aan de slag te gaan.

Werkstart Cyclus   voor teams
Wanneer een team een verandering doormaakt, nieuw is, of behoefte 
ervaart aan meer helderheid en groei als team, dan is de Werkstart 
Cyclus   ook een effectief instrument. Het geeft opties omtrent de wijze 
waarop teamleden met elkaar omgaan en hoe ze de verbinding en 
effectiviteit kunnen verbeteren. Daarvoor is een vragenlijst voor teams 
ontwikkeld waarmee inzicht ontstaat in welke fase van de Werkstart 
Cyclus    het team zich bevindt. Dat biedt opties om te groeien en de 
ontwikkeling naar een volgende fase(n) te begeleiden.

Klik op de onderstaande afbeelding om naar de video 
van Patrick en Dennis te gaan, waarin de 
Werkstart Cyclus   wordt toegelicht. 
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https://www.plataopleidingen.nl/videos/werkstart-cyclus/


Werkstart 
Cyclus

Cycles of 
Development

Taken medewerker Prominente 
egotoestand 
medewerker

Taken manager Prominente 
egotoestand 
manager

Fase 1: 
Acclimatiseren

Being Neem de tijd om te acclimatiseren. 
Open je zintuigen. Ervaar gevoel van 
verwelkoming. Sta open voor “het 
nieuwe”. Ontvang indrukken over de 
organisatie.

Natuurlijke 
Kind

Geef tijd om te 
acclimatiseren. Plan veel 
ruimte in voor kennismaking 
van de medewerker met 
collega’s. Werk bijv. met een 
buddy systeem. Zorg voor 
een bedding waarbinnen de 
nieuwe medewerker Welkom 
is en zich Welkom weet/voelt.

Verzorgende 
Ouder

Fase 2: 
Ontdekken

Exploring Zet je nieuwsgierigheid aan. Maak 
contact. Vraag informatie op bij 
collega’s, manager en onderzoek hoe 
de organisatie en jouw rol daarin 
werkt.

Natuurlijke 
Kind

Informeer de medewerker 
over diens rol in de 
organisatie en hoe de 
organisatie werkt, zorg dat 
deze de mogelijkheid ervaart 
om informatie op te nemen 
en dat er nog geen druk om 
te presteren is.

Verzorgende 
Ouder en 
Volwassene

Fase 3: 
Mening 
vormen

Thinking Praat met collega’s over hun denkwijze 
over de rol en de organisatie. Trek
conclusies en vorm je mening. Pas 
deze toe op je werk.

Volwassene Geef de medewerker de 
ruimte om zijn of haar eigen 
mening te vormen. Praat met 
hem of haar hierover. 
Nieuwe meningen bieden 
opties voor versterking van 
het team. Stimuleer een 
eigen mening (binnen de 
kaders van de rol, taak, 
functie of opdracht).

Structurerende 
Ouder en 
Volwassene

Fase 4: 
Identiteit 
bepalen

Identity Vorm je mening tot een set aan 
normen en waarden over jouw 
inbreng in de organisatie. Praat 
hierover met collega’s om deze te 
toetsen en aan te scherpen.

Structurerende 
Ouder

Borg dat de medewerker 
normen en waarden 
ontwikkelt die passen bij het 
werk en praat er daarom 
over. Wissel uit, daag uit, 
wees zorgzaam en borg dat 
de medewerker zich vrij voelt 
om zijn identiteit te 
ontwikkelen binnen de rol, 
taak, functie of opdracht.

Structurerende 
Ouder en 
Volwassene. 
Gebruik de 
toestand van 
het Natuurlijke 
Kind om te 
verduren. 

Fase 5: 
Bekwamen

Skills Wissel uit met collega’s over jouw 
invulling van je werk en leer van 
ervaren collega’s. Vergroot je kennis 
en vergaar verdere, verdiepende 
informatie.

 Volwassene Zorg waar nodig en nuttig 
voor passende cursussen of 
trainingen, zodat de 
medewerker zich kan 
bekwamen in zijn of haar rol. 
Bespreek wat deze nodig 
heeft om zich zodanig te 
bekwamen dat de resultaten 
tevreden zullen stellen.

Volwassene

Fase 6: 
Integreren

Integration Doorloop bewust nogmaals (maar 
verkort) de voorgaande fasen om je 
meningen, identiteit en bekwaamheid 
te vergroten. Zorg daarbij voor jezelf 
door daar voldoende tijd voor te 
nemen, jezelf permissie te geven om 
eerdere fasen te herhalen.

Verzorgende 
Ouder en 
Natuurlijk Kind

Geef de medewerker de 
ruimte om de voorgaande 
fasen te doorlopen om zijn of 
haar rol te verstevigen. Voer 
gesprekken om hem of haar 
in deze fase te 
ondersteunen.

Verzorgende 
Ouder

Fase 7: 
Evalueren

Recycling Evalueer zelf hoe je je rol ervaart. Hoe 
je identiteit zich verhoudt tot de 
organisatie en hoe je bekwaamheid 
daarin is. Evalueer daarna die met de 
manager om van elkaar te leren.

Integrerende 
Volwassenne

Plan een evaluatiegesprek en 
sta open voor input van de 
medewerker. Informeer deze 
over de grenzen en waar 
ruimte is voor ontwikkeling.

Structurerende 
Ouder en 
Volwassene. 
Gebruik de 
toestand van 
het Natuurlijke 
Kind om te 
verduren. 
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Over het TA Instituut
Het TA instituut is onderdeel van de Plata Opleidingen groep. 
Co-founder is Patrick Odendaal, PTSTA (Provisional Teaching and 
Supervising Transactional Analyst). Dit is een internationaal erkend 
kwaliteitskeurmerk. Binnen de Plata groep wordt al vele jaren gewerkt 
met concepten uit de Transactionele Analyse (TA), zowel in de open 
trainingen en opleidingen, waar deelnemers worden ondersteund en 
uitgedaagd om hun ontwikkelingspotentieel tot bloei te brengen, als 
binnen organisaties, waar teams worden ondersteund om de 
gezamenlijke ambities waar te maken.

Patrick Odendaal
Patrick Odendaal is internationaal erkend trainer 
en supervisor in Transactionele Analyse (PTSTA) 
in het werkveld Organisaties. Hij werkt bijna 20 
jaar voor allerlei overheids,- zorg- en 
welzijnsinstanties waar hij de organisatie 
ondersteunde om effectiever te werken door 
procesmanagement toe te passen. Hij gebruikt 
daarvoor een zelf ontwikkelde methode die 
eenvoud en helderheid geeft aan het verbeteren 
van de structuur van de organisatie. 
Tegelijkertijd ondersteunt hij de organisatie om 
de cultuur praktisch te verbeteren met de taal 
van Transactionele Analyse.

Dennis Vrooland
Dennis is internationaal gecertificeerd NLP 
Trainer - Core NLP. Dennis faciliteert graag het 
“goede en echte gesprek” in teams en 
organisaties. Het favoriete motto van Dennis is 
“Put the Fish on the Table”, zeggen wat gezegd 
moet worden om echt samen verder te komen. 
Dat gaat over de volle verantwoordelijkheid 
nemen voor wat je zegt en hoe je het zegt. En dus 
ook de verantwoordelijkheid nemen voor alles 
wat je niet zegt! Een van de 3 uitgangspunten van 
de TA, Ik ben oké en jij bent oké, staat in zijn 
innerlijke kompas gegraveerd. Hij vind het 
belangrijk dat mensen zich welkom voelen.



In de open opleidingen en trainingen bij het Plata TA-Instituut werk je 
vanuit een veilige bedding aan jouw persoonlijke en professionele 
ontwikkelingsproces. Je gaat zien waar je kunt groeien, waar je kracht 
ligt, hoe je jouw talenten kunt verdiepen, maar ook wat je valkuilen en 
pijnpunten zijn. Je leert geïntegreerd vanuit denken, voelen en doen. 
Met ruimte voor experiment én gerichtheid op jouw doel. 

Binnen organisaties begeleidt het Plata TA-Instituut 
ontwikkelingsprocessen vanuit een context, die veiligheid, vertrouwen en 
verbinding biedt en waarbinnen teams en teamleden zich kunnen 
ontwikkelen om hun gezamenlijke ambities waar te maken. 
Ons vertrekpunt is daarbij te onderzoeken wat het team of de 
organisatie werkelijk verbindt. Resultaat, oprechte aandacht en plezier 
gaan daarbij hand in hand. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van 
onze trainers via ons secretariaat. 

info@platafoundation.nl

071-5234844

Oude Vest 9, 2312 XP Leiden

www.plataopleidingen.nl

@plataopleidingen

mailto:info@platafoundation.nl
tel:071-5234844
https://www.plataopleidingen.nl/
https://www.instagram.com/plataopleidingen/

