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Leidraad Consult over: 

Teamontwikkeling 
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Zelfstandigheid 

Verzameling 
 individuen 

Groep 

Zelfwerkend 
team 

Zelfsturend 
 team 

Ontwikkeling team 
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Formeren 
(forming) 

Communiceren 
(storming) 

Stroomlijnen 
(norming) 

Presteren 
(performing) 
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Inputfactoren: 
mensen 
taken 
groepscultuur 
groepsstructuur 
materiaal / ICT 
omgeving 

Groepsprocessen: 
communicatie 
coördinatie 
taakuitvoering 
teambuilding 
kennis uitwisselen/ 
leren 

individuele 
opbrengsten 

groepsvitaliteit 

organisatie- 
opbrengsten 
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Vijf beginselvragen: 
 wat is het doel van dit team? 
  hoe wordt dit team aangestuurd? 
  hoe verhoudt dit team zich tot de rest van de 

organisatie en haar omgeving? 
  hoe verloopt de interactie in dit team? 
  hoe verhouden de individuele leden zich tot het 

team? 
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Dit is het geheel van missie, visie en strategie van 
het team  
Vervolgens: taken en activiteiten beschrijven  

Hoe duidelijker doelen en resultaten, hoe logischer 
de taken en activiteiten die hieruit voortvloeien 
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Leiderschap op verschillende manieren: 
- gebonden aan personen (teamleiders, 
leidinggevenden, afdelingshoofden) of 

- gedelegeerd bij de teamleden (zelfsturende 
teams).  
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- een team opereert niet in een vacuüm 
- in de omgeving van het team zijn tal van spelers 

te vinden met wie het team relaties moet 
onderhouden 

- een effectief team kent de spelers in haar 
omgeving, kan de krachten inschatten en oefent 
invloed uit op haar omgeving 
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Teamdynamiek: 
-  de samenwerking 
-  de manier van besluiten nemen 
-  de onderlinge interactie 
-  de manier waarop de teamleden onderling 

communiceren en 
-  de manier waarop conflicten worden aangegaan 

en opgelost  
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Individuele teamleden voeren de afgesproken taken 
en activiteiten uit 

Belangrijk!  
Individuen zijn toegerust met: 
-  de juiste inhoudelijke expertise én   
-  competenties en kwaliteiten die aansluiten bij hun                                                                  

taken 
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  vanuit omgeving: strategische probleemstelling 
  vanuit structuur: structuurvraagstuk 
  vanuit processen: systeem- of 

procedureproblemen 
  vanuit mensen: opleidingsprobleem  
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Individu Team Organisatie 

Symptomen 

Problemen 

Oorzaken 
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  symptomen definiëren als probleem 
  oorzaken systematisch in verkeerde richting 

zoeken 
  onvoldoende diagnose leidt tot beperkte 

(deel)oplossingen 
  oplossingen c.q. aanbevelingen leiden tot niet 

voorziene disfunctionele effecten 
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Team 
effectiviteit 

Groepsfunctioneren 

Persoonlijke profilering 

Organisatie 
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Bewegen 

Verbeelding/visie 

Feiten/werkelijkheid 

Moeten Mogen 

Directe sturing 
• rationeel 
• top-down 
• macht-dwang 

De beweging 
• de grote leider 
• de volgelingen 
• de afvalligen 

Meta sturing 
• elan 
• trots 
• durf en moed 
• delen 

Sturen op output 
• taakstellend 
• gesanctioneerd 
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Directe sturing  Meta-sturing  

Instructie 
Gehoorzaamheid 
Discipline 
Afhankelijkheid 
Geschreven 
Moeten 
controle  

Scheppen van condities 
Zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid 
Coaching 
Mondeling 
Aanvoelen 
Invloed/gezag  
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Verandering 

- door middel van 
- samen met 
- als gevolg van 
- door 
- ondanks 
- nooit zonder 

mensen 
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Het gaat om het niveau van de interactie 

fase  mens-privé   mens-werk   mens-team 
1  zuigeling    afwachter     losse individuen   
2  Puber    opposant      groep 
3  Volwassene  collega      gesloten team  
4  partner    teamlid      open team 
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Kenmerken: 
  groep losse individuen 
  cohesie is als los zand 

Gedrag van de groepsleden: 
  stellen zich afwachtend op, nemen geen initiatieven 
  maken intentieafspraken in plaats van feitelijke afspraken 
  komen afspraken niet na, luisteren niet 
  praten door elkaar heen, het is een`kippenhok' 
  praten in termen van moeten, ze leggen 

verantwoordelijkheid buiten zichzelf bij de ander  
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  leggen de schuld bij een ander 
  benadrukken eigen machteloosheid 
  ervaren feedback als bedreigend  
  hebben het gevoel hebben veel te moeten, angst 

en verplichting zijn brandstoffen om door te gaan 
  nemen geen eigen verantwoordelijkheid 
  klagen 
  eisen gewoonterecht op 
  zijn gevoelig voor status en voor expertise  

Dit alles genereert veel negatieve energie 
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… die dit gedrag in stand houdt: 
  direct aansturen op individuen, politieagent bij 

conflicten 
  hollend, postbode tussen de mensen 
  afspraken niet nakomen 
  te inhoudsgerichte oplossingen geven 
  reageren op dat wat er gebeurt, reactief 
  problemen met time management, moeite met 

overzicht hebben 
  zuchten en steunen 
  sturen op goed en niet goed, beoordelingsgericht  
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  de leidinggevende is verantwoordelijk voor sfeer en resultaten 
  als je je best doet, is dat goed genoeg 
  het gaat om de inspanning, cijfers zijn niet belangrijk 
  mijn werkgever verantwoordelijk voor mijn 'lifetime employment' 
  als ik mijn werk doe, is dat goed genoeg. Ik heb niets met de 

anderen te maken 
  ik heb recht om op tijd weg te gaan 
  als je je mond opendoet, wordt dat tegen je gebruikt 
  ze luisteren hier nooit naar je. Het maakt niet uit wat je zegt 
  als zaken niet goed aangeleverd worden, dan kan ik er ook niets 

aan doen als het misgaat 
  het management denkt alleen maar aan zichzelf. Dan denk ik ook 

alleen maar aan mezelf 
  ik word betaald om mijn werk te doen en niet meer 
  je kunt niemand vertrouwen, alles kan tegen je gebruikt worden  
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  bondjes op individueel niveau sluiten anderen in 
de groep uit.  

  de groep heeft nog geen collectief ‘hart’ 
  ik ten opzichte van jij 
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  vormen subgroepjes 
 wijzen naar elkaar, beconcurreren elkaar 

onderling 
  luisteren al beter naar elkaar 
  proberen afstemming te vinden over de taak 
  beginnen conflicten te krijgen 
  leren elkaar feedback geven 
  zijn in principe leergierig 
  overaccentueren onafhankelijkheid door 

uitspraken als: ‘dit zouden we toch zelf mogen 
doen, dus ...’ 



© Leidraad Consult, Leon Broere 26 

… die dit gedrag in stand houdt: 
  laat anderen aan het woord 
  spreekt zowel de groep als individuen aan op taak- en 

ontwikkelingsmogelijkheden 
  stuurt op inhoud en blust brandjes 
  leert de groep communicatieve vaardigheden 
  is mede probleemdrager, wordt veel betrokken bij het 

oplossen van problemen 
  is op vele fronten tegelijkertijd bezig, ook buiten het team 
  kan wisselvallig gedrag laten zien met delegeren en 

loslaten 
  denkt veel aan zijn of haar groep 
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  we hebben de ander nodig, maar om er zelf beter van te 
worden, ons beter te profileren. 

  (schijnonafhankelijkheid) we mochten het toch zelf 
bepalen? Dan moet je ons ook onze gang laten gaan, want 
anders heb je geen vertrouwen in ons 

  (onafhankelijkheid overaccentueren) we kunnen het alleen 
op onze manier, dus... Je wilde toch loslaten? 

  (verzet en rebellie als voornaamste drijfveren voor gedrag) 
zie je wel dat je niet van plan was om ons zelfstandig te 
laten werken, je grijpt in, je hebt geen vertrouwen in ons, 
nooit gehad waarschijnlijk 

  (onzekerheid en twijfels overschreeuwen) je bent er nooit! 
noem je dat delegeren? dumpen is het! wat moeten we 
nou? 
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  Het verschil tussen een groep en een team is de 
mate van intimiteit en de verantwoordelijkheid 
voor elkaar en voor het gezamenlijke doel 

  In deze fase vormt de buitenwacht, buiten het 
team als geheel, de vijand. Wij ten opzichte van 
zij 

  Kenmerkend is de onafhankelijkheid van het 
team  
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  laten merken, dat ze trots zijn op zichzelf 
  leren van elkaar, nemen verantwoordelijkheid 
  geven elkaar gevraagd en ongevraagd feedback 
  laten merken dat ze verantwoordelijkheid dragen 
  gaan gelijkwaardig met elkaar om   
  vangen verschillen tussen de teamleden intern op 
  zorgen ervoor betekenisvol werk te doen 
  vertonen humor, relativeren zaken 
  verzinnen nieuwe regelmogelijkheden 
  denken en handelen pro-actief 
  zijn creatief, vinden nieuwe oplossingen 
  tonen initiatief, ook ongevraagd 
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… waardoor dit gedrag wordt versterkt: 
  laat de inhoud los, begeleidt de interactie 
  is trots op z'n team en laat dat merken 
 maakt afspraken met het team 
  spreekt het team aan en vertrouwt erop dat ze 

zelf het een en ander regelen 
  vindt het leuk om randvoorwaarden voor het 

team te creëren 
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 wij zijn beter dan de andere afdelingen 
 wij zijn een team, wij horen bij elkaar 
  niet iedereen kan bij ons horen 
  een nieuweling moet wel aan onze eisen voldoen 
 we hebben geen behoefte aan ideeën die niet 

aansluiten 



© Leidraad Consult, Leon Broere 32 

  volwassenen die op verschillende manieren 
verantwoordelijkheid nemen voor situaties met 
het oog op de toekomst 

  ze gebruiken de tijd goed en respecteren 
netwerken van elkaar 

  kenmerkend is de wederzijdse verbondenheid in 
een team met open grenzen. Ze: 
  gaan een relatie aan met de omgeving 
  laten zich beïnvloeden door `buiten‘ 
  staan open voor ideeën van nieuwkomers 
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  staan open voor verbeteringen, hanteren een 
helikopterview 

  werken teamoverstijgend 
  zijn in staat afscheid te nemen en nieuwe leden te laten 

intreden 
  kunnen onafhankelijk optreden, maar acteren 

interafhankelijk 
  vertonen een sterkte interactie, geen boven-onder 

patronen 
  gaan uit van onderling vertrouwen 
  gaan direct en zakelijk om met emotie 
  realiseren samen uitdagende doelen in functie van het 

grotere geheel 
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… waardoor dit gedrag wordt versterkt: 
  volgt de vraag van het team 
  komt ongevraagd met nieuwe kaders om de 

denkpatronen te prikkelen 
  zorgt voor wisseling van rollen door personen 
  richt zich op teamdoelstellingen en gemaakte 

afspraken  
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  je hebt elkaar nodig en dan pas kan het beter worden 
  wij zijn verantwoordelijk, we regelen en doen wat nodig is  
  wij vervullen een functie voor het geheel 
  ons functioneren is ook afhankelijk van anderen.  
  samen (andere afdelingen of teams) sterk 
  wij moeten wel toegevoegde waarde leveren 
  het "wij" is breder dan ons team en belangrijker dan "ik" 
  afspraak is vanzelfsprekend afspraak (klant-leverancier 

relatie in brede zin) 
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