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UNIT-F Podcast 
Op zoek naar het hoogste niveau van teamwork 

 

Introductie 

Teamwork op het Hoogste Niveau kent vele gezichten en vele manieren. Defensie doet het zo, een 

chirurgenteam doet het weer zo, een commerciële organisatie doet het weer anders. Elk team geeft 

er uiteindelijk een bepaalde 'eigen' invulling aan.  

In deze twee-wekelijkse podcast gaan hosts Roderick en Bart met mensen in gesprek over hun vorm 

van het hoogste niveau van teamwork. De podcast laat horen hoe verschillende teams omgaan met 

hun vorm van teamwork, het belang daarvan voor het bereiken van hun doelen, de uitdagingen die 

ze tegenkomen, de gemeenschappelijke elementen, de verschillen, hoe teams worden ontwikkeld, 

hoe ze groeien, welke rol onderwerpen als cultuur, leiderschap, ondersteuning,  mentaliteit en 

vertrouwen hierin spelen, etc.  

Veel organisaties zijn constant op zoek naar de beste manier om hun teams te vormen en te 

ontwikkelen. Er is niet één recept of één framework dat in elke situatie werkt. UNIT-F gelooft er heel 

sterk in dat iedereen die ook maar iets te maken heeft met teams en leidinggeven veel inspiratie, 

voorbeelden en praktische toepassingen kan halen uit de inzichten, lessen en ervaringen van 

anderen. Geen (of weinig) theorieën, maar bewijzen en ervaringen uit de praktijk. 

Doelgroep 
De UNIT-F Podcast wordt opgenomen voor die luisteraars, mannen en vrouwen, die: 

• Tussen de 25 en 55 jaar oud zijn; 

• In een senior positie werken, of duidelijk de ambities hebben daar op termijn naartoe te 

groeien; 

o CxO, manager, teamleider, teamlead, teamcoördinator, projectmanager, 

programmamanager en verder iedereen die met of in teams werkt; 

• Zoeken naar antwoorden op vragen als: ‘hoe haal ik het beste uit mijn mensen’, ‘hoe creëer 

ik High Performance Teams’ en ‘hoe gaan andere bedrijven om met de dynamiek van teams’; 

• Willen leren van de ‘hits & misses’ van anderen. 

Beschikbaarheid 
De UNIT-F Podcast is beschikbaar via elke podcast app die RSS-feeds ondersteunt. Elke aflevering 

wordt daarnaast actief gepusht naar de volgende podcast bibliotheken (klik op logo of naam): 

  
   

Apple iTunes Spotify Google podcast Stitcher Youtube 
 
RSS-feed: https://feed.podbean.com/unitf/feed.xml 
Podbean hosting: https://unitf.podbean.com/ 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1481191364
https://open.spotify.com/show/6To6Kattwo5kscFp3DPJre?si=3qW0li0ZQ7O5bHW772jnGw
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3VuaXRmL2ZlZWQueG1s
https://www.stitcher.com/podcast/teamforge/unitf-podcast
https://www.youtube.com/channel/UC8nwRG4LxFBlkV9fBl1UPRA
https://feed.podbean.com/unitf/feed.xml
https://unitf.podbean.com/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1481191364
https://open.spotify.com/show/6To6Kattwo5kscFp3DPJre?si=3qW0li0ZQ7O5bHW772jnGw
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3VuaXRmL2ZlZWQueG1s
https://www.stitcher.com/podcast/teamforge/unitf-podcast
https://www.youtube.com/channel/UC8nwRG4LxFBlkV9fBl1UPRA
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Hoe het werkt 
In elke aflevering wordt een gast uitgenodigd, die komt vertellen over zijn/haar (ziens)wijze (op en) 

van teamwork en wat daar bij komt kijken. 

Het gesprek moet “ontstaan” en wordt niet zwaar inhoudelijk gescript. Er vindt een on-the-fly 

interview / gesprek plaats, waarbij de inhoud van het gesprek wordt bepaald door de wijze waarop 

zowel de (co-)host als de gast reageert. Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat er een serieus gesprek 

plaatsvindt in een relaxte, ongedwongen sfeer. 

Gespreksstructuur tijdens de opname 
Enige structuur tijdens het gesprek is wel nodig. We hanteren daarom het volgende format: 

1. Opening door host en co-host. Hier kunnen verschillende zaken aan bod komen die relevant 
zijn voor de aflevering; 

2. Introductie van de gast.  
a. Stellingen waar de gast kort op reageert; 
b. Host en co-host introduceren de gast van de aflevering; 

i. Korte introductie door host / co-host 
ii. Gast introduceert zichzelf verder. 

3. Gesprek met de gast over zijn manier van en / of zienswijze; 
a. Tijdens het gesprek kan terug gegrepen worden op de antwoorden op de stellingen 

4. Afsluiting  door host en co-host.  
 

Voorbereiding & tijdsinvestering 
De UNIT-F Podcast wordt opgenomen in de studio in het kantoor van TeamForge, Lisserweg 487F, 

2165AS Lisserbroek. 

Voor het opnemen van de podcast moet ongeveer 1,5 tot 2 uur uitgetrokken worden. Dit is inclusief 

voorbereiding / ontvangst in de studio. We werken toe naar een te publiceren podcastaflevering van 

ongeveer 60 minuten.  

Van de gast wordt vooraf geen expliciete voorbereiding gevraagd. Mocht de gast iets willen 

weggeven aan de luisteraars, dan creëren we hier graag ruimte voor. Laat ons dit wel van te voren 

weten! 

Na de opname 
Na de opname wordt de podcast verder bewerkt. Inhoudelijk wordt er minimaal in het gesprek 

geknipt, tenzij daar expliciete aanleiding toe is of als dat de aflevering ten goede komt. De podcast is 

dus “as recorded”: origineel en authentiek. Bewerking heeft met name betrekking op geluidskwaliteit 

verbetering, plaatsen van intro / outro en achtergrondmuziek en het creëren van een teaser. 

De gast wordt op de hoogte gebracht van het release moment van zijn / haar podcastaflevering. 

Daarbij stellen wij ook een webplayer en URL beschikbaar die de gast zelf kan gebruiken in zijn / haar 

eigen social network, website, marketinguitingen, etc.  

Eén keer per twee weken verschijnt op donderdagochtend een nieuwe aflevering van de UNIT-F 

Podcast. We pushen de aflevering naar de verschillende podcastbibliotheken. Daarnaast wordt de 

aflevering uitgebreid gedeeld en gepromoot op verschillende social media kanalen, waaronder 

LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook. 
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Over de hosts 

Roderick Göttgens 
Voormalig interim-manager met focus op organisatie- en teamontwikkeling. Gebruikt die kennis en 

ervaring nu als team performance coach om organisaties en teams hun potentieel maximaal te laten 

benutten. Auteur van het boek “Teamability” en gefascineerd door de vele vormen van organisatie- 

en teamontwikkeling. 

Bart * 
Officier bij Defensie. Gebruikt zijn ervaringen tijdens diverse missies en uitzendingen om Defensie 

een nog betere organisatie te maken. Is daarbij zeer geïnteresseerd in de “hits & misses” van het 

bedrijfsleven en stelt zichzelf constant de vraag: hoe kunnen we van elkaar leren? 

*in verband met de operationele staat van dienst van Bart, gebruiken wij zijn achternaam niet.  

Vragen? 
Heeft u vragen met betrekking tot de podcast, of heeft u interesse in het opnemen van een 

aflevering? Neem dan contact op met Roderick Göttgens. 

Telefoon: 06 – 31 00 40 17 

E-mail: podcast@teamforge.nl 

 

mailto:podcast@teamforge.nl

