
 

 

 

 

 

JTI – Drijfveren voor gezonde Agile teams  

 

Eén van de uitdagingen die tijdens een agile transitie naar voren komt is het inrichten van 

zelforganisatie binnen de teams. Van de teams wordt verwacht dat zij nu beslissingen nemen die 

voorheen genomen werden door het (midden) management. Om tot een gedragen teambesluit te 

komen is een constructief besluitvormingsproces van groot belang. Hiervoor is het belangrijk dat de 

teamleden elkaar vertrouwen en begrijpen waar de ander vandaan komt, zodat zij ook elkaars sterktes 

en valkuilen kennen en weten op welke gebieden ze complementair zijn. 

 

 

 

Om elkaar echt te leren kennen en te vertrouwen, helpt het wanneer de 

teamleden de drijfveren kennen van zichzelf én de ander. Hierdoor 

worden verschillen in voorkeuren en communicatie duidelijk en 

voorkomt het miscommunicaties en aannames. Door te begrijpen waar 

de verschillen vandaan komen, verschuift de focus van wijzen en klagen 

naar saamhorigheid en team accountability. 

 

 

 

 

Jungiaanse type indicatoren (JTI) lenen zich hier uitstekend voor. 

JTI is een afgeleide van MBTI (Meyers Briggs Type Indicator). De 

uitkomst van de vragenlijst geeft inzicht in waar iemand energie 

van krijgt (introverte taken of extraverte taken), hoe iemand 

informatie benaderd en communiceert (vanuit abstractie/grote 

lijnen of vanuit concreetheid en korte termijn), waar iemand zijn 

eerste reactie vandaan komt (gevoel of ratio), en of iemand alles 

zeer nauwkeurig controleert met gebruik van lijstjes of dat 

iemand een plan kan volgen, maar het niet erg vindt als het plan 

tussendoor en of regelmatig wijzigt. Door de combinatie van deze  

vier voorkeuren heeft iedereen een eigen manier van informatie  

verwerken, communiceren, reageren/besluitvorming en opvolgen.  

De kracht ligt erin, dat teamleden elkaar op een dieper niveau leren  

kennen en rekening kunnen houden met elkaars talenten om op  

teamniveau de beste resultaten te halen. 

 

 

De resultaten van de JTI-vragenlijst worden besproken in een groepssessie. De focus zal liggen op de 

voorkeuren van waarneming en besluitvorming en op de verschillen in taal waar elke type de voorkeur 

voor heeft. Dit helpt bij het elimineren van misverstanden en 

verkeerde interpretaties tussen hen.  

 

De JTI-workshop zorgt ervoor dat: 

 

ü  Collega’s leren elkaar op een ander niveau kennen 

ü  Elkaars voorkeuren en aanverwant gedrag begrijpen 

ü  Inzicht hebben in elkaars besluitvormingsproces 

ü  Daling van miscommunicatie en veronderstellingen 

ü  Meer open cultuur en vertrouwen binnen het team 


