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Er bestaan geen teams zonder problemen. Er zijn echter wel teams - in het bijzonder die teams 

die geleerd hebben de negatieve kanten van de teamdynamiek te hanteren.- die vrij goed zijn in 

het voorkomen van veel typische groepsproblemen. Hoe dicht een team dit ideaal benadert hangt 

van de volgende 10 essentiële bestanddelen: 

 

1 duidelijkheid over teamdoelen; 

2 een verbeterplan; 

3 helder omschreven rollen; 

4 heldere communicatie; 

5 nuttig teamgedrag; 

6 goed omschreven beslisprocedures; 

7 evenwichtige bijdrage; 

8 ontwikkelde basisregels; 

9 bewustzijn van groepsprocessen; 

10 een systematische benadering. 

 

We werken elk van deze bestanddelen nader uit. 

 

1 Duidelijkheid over teamdoelen 

Een team werkt het best wanneer iedereen de bedoeling en de doelen van het team begrijpt. Als 

hierover verwarring of onenigheid ontstaat, probeert het team die kwesties op te lossen. 

 

Idealiter heeft een team: 

- overeenstemming over de missie, of werkt eraan om die te krijgen; 

- de opvatting dat de missie werkbaar is of brengt die terug tot werkbare proporties; 

- een heldere visie en boekt een gestage vooruitgang in het bereiken van de 

doelstellingen; 

- duidelijkheid over het meer omvattende project / afdelingsdoel en de bedoeling van de 

afzonderlijke stappen, vergaderingen, discussies en beslissingen. 

 

Wat zijn signalen voor mogelijke problemen? 

- Veelvuldige wisselingen van richting. 

- Regelmatige woordenwisselingen over de te nemen volgende stap. 

- Gevoelens dat het project te groot is of ongeschikt. 

- Frustraties over het gebrek aan vordering. 

- Ongewoon veel vragen bij elke beslissing of actie die er wordt genomen. 

- Ploeteren en sukkelen van het totale team. 

 

Aanbevelingen: 

RECEPT VOOR EEN SUCCESVOL TEAM 
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Wanneer het team het gevoel heeft dat zij de missie niet begrijpt, las daar dan een aparte sessie 

voor in. Benadruk het recht van ieder teamlid om vragen te stellen over een beslissing of 

gebeurtenis totdat hij tevreden is met het antwoord. Wanneer u erachter komt dat de missie te 

breed is, werk dan samen met het team een meer werkbare missie uit. 

 

2 Een verbeterplan 

Verbeterplannen helpen het team om te bepalen welk advies, ondersteuning, training, materiaal 

en andere hulpbronnen er nodig zijn. Zij helpen het team om schema’s te maken en mijlpalen 

vast te stellen. 

 

Als het team het volgens het boekje doet: 

- is er een verbeterplan opgesteld, dat zo nodig wordt bijgesteld lopende het project; 

- is er een flowchart of een gelijksoortig document dat de stappen van het project 

beschrijft; 

- wordt er verwezen naar deze documenten bij discussies over de volgende stap; 

- is het bekend welke hulpbronnen en training er nodig zijn gedurende het project en zorgt 

het team ervoor dat deze zaken bij de planning worden betrokken. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- onzekerheid over de richting waarin het team zich beweegt. Het team komt met veel 

vallen en opstaan door elke stap zonder een helder idee te hebben waar zij de 

informatie vandaan moet halen die zij nodig heeft; 

- “door de bomen het bos niet meer zien”. Als er een stap achter de rug is, weet men niet 

wat de volgende is; 

- “wad-expedities”: het team ploetert voort in de hoop te struikelen over verbeterideeën; 

- “schieten met hagel”: het team lanceert vele verbeteractiviteiten zonder na te denken 

wat het beoogde effect moet zijn, in de hoop dat één ervan het doel treft. 

 

Aanbevelingen: 

Zoek assistentie van een technisch adviseur. Concretiseer het verbeterplan. Vraag u af wat u 

nodig heeft om de missie te volbrengen. Vraag ondersteuning van het begeleidingsteam om het 

verbeterplan bij te stellen of zonodig opnieuw te formuleren. 

 

 

3 Helder omschreven rollen 

Teams functioneren het meest effectief wanneer zij gebruik maken van ieders talenten, wanneer 

de teamleden hun werk begrijpen en weten wie er verantwoordelijk is voor welke kwesties en 

taken. 

 

Het ideale team 

- heeft formeel aangeduide rollen; alle teamleden weten wat er van hen wordt verwacht, 

in het bijzonder van de leider; 

- begrijpt welke rollen er bij één persoon horen en welke er gedeeld moeten worden; hoe 

die laatste (gedeelde) rollen worden gewisseld (bijvoorbeeld de wisseling van het 
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voorzitterschap bij de teamvergaderingen); 

- gebruikt ieders talent en betrekt iedereen in de teamactiviteiten, zodat niemand zich 

buitengesloten voelt. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- rollen en werkopdrachten die voortkomen uit de “pikorde”; 

- verwarring over wie verantwoordelijk is voor wat; 

- mensen die worden opgezadeld met steeds dezelfde vervelende karweitjes. 
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Aanbevelingen: 

Het team moet beslissen over hoe rollen worden toegewezen en worden veranderd. Laat de 

teamleider en (eventueel) de adviseur praten over hun verantwoordelijkheden en alle andere 

aangeduide rollen. De teamleider kan de discussie leiden over welke werkzaamheden er verdeeld 

moeten worden, hoe zij worden toegewezen en hoe ze veranderd kunnen worden. In het team 

moet consensus bestaan over de rollen in het team. 

 

 

4 Heldere communicatie 

We spreken pas van goede besprekingen tussen teamleden als er op een effectieve manier 

informatie wordt uitgewisseld. 

 

In het ideale geval moeten de teamleden 

- duidelijk en direct spreken: bijvoorbeeld vragen vermijden als er om een uitspraak wordt 

gevraagd; 

- bondig en beknopt zijn; lange anekdotes en voorbeelden vermijden; 

- actief luisteren; iemands idee proberen te onderzoeken i.p.v. het te bestrijden; 

- niet interrumperen en doorpraten als anderen aan het woord zijn; 

- informatie uitwisselen op verschillende niveaus, bijvoorbeeld:  

- aftastende uitspraken: 

“ik beluister geen verschillen van mening over het punt van Jan. Zijn we het er 

allemaal mee eens?” 

- verbandleggende uitspraken: 

“er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal fouten en het werkvolume.” 

- gevoelsuitspraken: 

“het stelt mij teleur dat niemand tot op dit moment die zaak heeft opgepakt.” 

- verklarende uitspraken: 

“mijn vraag hield geen kritiek in. Ik wilde alleen maar informatie.” 

- actiegerichte uitspraken: 

“laten we een test uitvoeren op die machine met materialen van verschillende 

dikten.” 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- slechte spreekvaardigheid (mompelen, afdwalen, te zacht spreken, weinig oogcontact); 

- teamleden kunnen niet zeggen wat zij werkelijk ervaren: zij zijn op hun hoede; doen 

voorlopige, voorwaardelijke uitspraken: “denk je, misschien, dat het zou kunnen dat …”; 

- blindganger: uitspraken die niet worden opgemerkt en waarop niet wordt gereageerd; 

- meningen die gepresenteerd worden als feiten of geformuleerd worden als vragen; 

- afbekken: “je begrijpt gewoon niet dat …”; 

- naar beneden halen: “dat is niet belangrijk. Wat veel erger is …”. 

 

Aanbevelingen: 

Ontwikkel de communicatieve vaardigheden. Leer de teamleden problemen te herkennen die het 

gevolg zijn van een gebrekkige communicatie. Gebruik de evaluaties van de bijeenkomsten om te 
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bespreken hoe goed de leden met elkaar communiceren. Laat observatoren (teamleden of 

buitenstaanders) de groep bekijken en eerlijke feedback geven op communicatieve 

verschijnselen. Zet een bijeenkomst op de video en kijk er kritisch naar. 
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5 Nuttig teamgedrag 

Teams moeten al hun teamleden aanmoedigen om de training en vaardigheden te gebruiken die 

er voor zorgen dat bijeenkomsten effectiever worden. 

 

In het ideale geval moeten de teamleden: 

- zelf aanzet geven tot discussies; 

- zelf informatie en meningen achterhalen; 

- zelf procedurevoorstellen doen om een doel te bereiken; 

- zelf ideeën verhelderen en uitwerken; 

- samenvatten; 

- toetsen of er overeenstemming is; 

- optreden als portier: het gespreksverkeer leiden, voorkomen dat mensen tegelijkertijd 

praten, bazige sprekers afremmen, ruimte maken voor bedachtzame sprekers; 

- ervoor zorgen dat het gesprek niet gaat verzanden; 

- bereidheid tonen tot het sluiten van (creatieve) compromissen; 

- spanningen in de groep proberen te verminderen en zich door moeilijke zaken heen 

bijten; 

- het gevoel van de groep tot uitdrukking proberen te brengen en anderen vragen om deze 

indrukken te toetsen; 

- de groep bewegen zich aan bepaalde afspraken (normen) te houden; 

- verwijzen naar documentatie en gegevens; 

- anderen prijzen en corrigeren zonder aanzien des persoons, en omgekeerd het 

accepteren van complimenten en kritiek. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- gemis van het gebruik van discussievaardigheden; 

- eenzijdig vertrouwen op één persoon (de leider) om het gesprek in goede banen te leiden; 

men ervaart geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid; 

- mensen die hun punten voortdurend herhalen, onzeker over het feit of iemand hen de 

eerste keer heeft gehoord; 

- discussies die vastlopen, te uitgesponnen zijn; het onvermogen om een punt af te ronden 

en naar het volgende over te gaan; 

- de gesprekken in de wandelgangen zijn vrijer en openhartiger dan die tijdens de 

bijeenkomst. 

 

Aanbevelingen: 

Zorg ervoor dat mensen het principe van “constructieve feedback” aanleren. De teamleider zorgt 

ervoor dat er oefeningen in discussietechnieken plaatsvinden. Het team besluit bijvoorbeeld dat 

zij tijdens een bepaalde bijeenkomst twee of drie vaardigheden uitproberen. Het resultaat wordt 

aan het eind van de bijeenkomst geëvalueerd. 
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6 Goed omschreven beslisprocedures 

U komt een heleboel te weten over een team als u kijkt hoe het besluiten neemt. Een team moet 

zich voortdurend bewust zijn van de verschillende manieren om besluiten te nemen. 

 

Idealiter moet een team 

- bespreken hoe besluiten genomen zullen worden, waarbij het gaat om zaken als: wanneer 

er gestemd moet worden, wanneer er met consensus een besluit genomen moet worden; 

- belangrijke kwesties onderzoeken door een soort opiniepeiling: ieder teamlid  

moet zijn mening verbaal of schriftelijk tot uitdrukking kunnen / mogen brengen; 

- moet beslissen over belangrijke kwesties door consensus; 

- toetsen of er consensus is; 

- beslissen op basis van gegevens. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- afgaan op meningen die als feiten worden gebracht zonder dat hier gegevens aan ten 

grondslag liggen; 

- beslissingen worden door één of twee mensen van de groep genomen, zonder dat de 

teamleden hun eigen expertise in acht nemen; 

- beslissingen worden door een minderheid genomen; 

- te snel de toevlucht zoeken tot “meerderheidsregels” of andere goedkope benaderingen, 

veelal om een sterke verdeeldheid uit de weg te gaan; 

- beslissen door te negeren: mensen reageren niet op een uitspraak; de stilte wordt 

opgevat als instemming. 

 

Aanbevelingen: 

Laat een teamleider een bijeenkomst beleggen over “beslissen in een team”. Laat regelmatig een 

teamlid of buitenstaander het groepsproces waarnemen en commentaar leveren op de 

beslisprocedures, zodat het team deze kan bijstellen. 

 

 

7 Evenwichtige bijdrage 

Ieder team levert een bijdrage in het bereiken van de resultaten van het team. Om die reden 

behoort ook iedereen deel te nemen aan discussies en beslissingen, zich betrokken te voelen bij 

het succes van het project en zijn kwaliteiten in te zetten. 

In het ideale geval moet een team: 

- een redelijke evenwichtige deelname kennen, waarbij alle teamleden een bijdrage leveren 

aan de meeste discussies; 

- aansluiten bij de “natuurlijke” stijl van deelname (participatie) van de teamleden. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- sommige teamleden hebben teveel invloed, andere te weinig; 

- de bijdrage aan het gesprek hangt af van het onderwerp. Bijvoorbeeld: zij die het meeste 

weten van het onderwerp zijn actief betrokken; de anderen stellen niet eens vragen; 
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- teamleden leveren alleen op bepaalde momenten een bijdrage aan een discussie of een 

vergadering; 

- sommige teamleden praten alleen over één bepaald onderwerp. Zij doen alleen maar mee 

als het over bijvoorbeeld geld of training gaat. 

 

Aanbevelingen: 

Gebruik bijvoorbeeld de brainstormtechniek om deelname te verzekeren van alle teamleden aan 

de groepsdiscussies. Waneer dit niet effectief blijkt te zijn kunt u overgaan tot het bespreekbaar 

maken van de verschillende niet uitgebalanceerde rollen in het team: de zwijgers, de dominante 

leden, etc. 

 

 

8 Ontwikkelde basisregels 

Groepen ontwikkelen onveranderd bepaalde basisregels (normen) voor wat wel en wat niet 

getolereerd wordt in de groep. 

 

In de ideale situatie zou een team 

- openhartige gesprekken moeten hebben over basisregels, waarbij de groep discussieert 

over wel en niet acceptabel gedrag; 

- openlijk bepaalde normen uitspreken en die erkennen. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- bepaalde belangrijke topics worden vermeden; veel onderwerpen zijn taboe; er duiken 

steeds weer gesprekken op die onbelangrijk zijn voor het volbrengen van de taak, maar 

die schadelijk zijn voor de groep; 

- niemand erkent de normen; een ieder gedraagt zich zoals hij denkt dat de groep dat wil; 

niemand is in staat precies te zeggen welke basisregels de groep volgt; 

- steeds terugkerende verschillen van mening over wat wel en niet-acceptabel gedrag is; 

- gedrag dat duidt op irritatie; bijvoorbeeld geen rekening houden met begin- en eindtijden; 

- conflicten over veronderstelde normen of verwachtingen die met elkaar in strijd zijn. 

 

Aanbevelingen: 

Groepen moeten, wanneer zij als groep gaan functioneren, tijd besteden aan het verkrijgen van 

overeenstemming over voor de hand liggende groepsregels. Van tijd tot tijd moeten deze regels 

herzien worden: nieuwe eraan toevoegen en oude weglaten. Men moet vooral tijd besteden aan 

huidige en mogelijke nieuwe basisregels wanneer er grote tegenstellingen en conflicten ontstaan. 

 

 

9 Bewustzijn van groepsprocessen 

Alle teamleden moeten zich bewust zijn van het groepsproces. Zij moeten weten hoe het team 

samenwerkt en tegelijkertijd aandacht hebben voor de inhoud van de bijeenkomst. 

 

Als het goed is moeten de teamleden 

- gevoelig zijn voor non-verbale communicatie; bijvoorbeeld zich ervan bewust zijn dat stilte 
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kan duiden op gebrek aan overeenstemming, of weten dat lichamelijke signalen van 

opwinding erop duiden dat iemand zich in een gesprek niet op zijn gemak voelt; 

- de dynamiek van de groep horen, zien en voelen; 

- bezig zijn en ingrijpen in problemen met het groepsproces; 

- een gelijkwaardige bijdrage leveren aan het groepsproces en aan de inhoud van een 

bijeenkomst; 

- ervoor kiezen om aan kwesties die over het groepsproces gaan, aandacht te besteden en 

regelmatig een teamlid of een buitenstaander de opdracht geven om het groepsproces te 

observeren en daarover te praten. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- gebrek aan aandacht voor de onderstromen in de groep, in het bijzonder wanneer een 

groep in moeilijkheden verkeert; 

- doordrukken in taakgerichte activiteiten wanneer er non-verbale signalen zijn van 

weerstand, verwarring of teleurstelling; 

- geen aandacht voor non-verbale uitingen en stemmingswisselingen van de groep; 

- mensen die betekenis gaan geven aan non-verbaal gedrag: “jij hebt nu al een half uur je 

mond niet open gedaan. Je bent vast niet geïnteresseerd in wat er gezegd wordt”; 

- opmerkingen die iemands bijdrage of gedrag diskwalificeren als het over kwesties rond 

het groepsproces gaat: “laten we doorgaan met het onderwerp en stoppen met het praten 

over dat gedoe”. 

 

Aanbevelingen: 

Gebruik observatieformulieren om kwesties over het groepsproces aan te pakken voordat 

dergelijke kwesties uitgroeien tot een probleem. Gebruik iemand als observator om aan te geven 

hoe de groep problemen hanteert, met verwarring omgaat, discussies houdt, etc. Moedig de 

teamleden aan om regelmatig “process-checks” uit te voeren. Laat de mensen regelmatig 

rapporteren hoe zij een vergadering vinden verlopen. Laat de mensen die gedachten overbrengen 

waarvoor tijdens de bijeenkomst geen gelegenheid was. Bouw evaluaties van het groepsproces in 

als routineactiviteit. 

 

 

10  Maak gebruik van een systematische benadering 

Teams die gebruik maken van een systematische benadering als werkmethode zijn beter in staat 

duurzame oplossingen voor problemen te vinden. Zij baseren zich op goede gegevens om hun 

problemen op te lossen en besluiten te nemen. Een systematische benadering is een 

basiselement van kwaliteitsverbetering. Daar tegen zondigen verstoort de kans op succes van 

een team. Veel van deze verschillen worden uitgevochten tussen mensen met uitgesproken 

meningen. Een systematische benadering staat erop dat deze meningen worden ondersteund 

door feiten, of op z’n minst daaraan ondergeschikt gemaakt worden. 

 

 

Idealiter moet een team 

- erop staan gegevens in te zien alvorens een beslissing te nemen en iedereen te bevragen 
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die probeert te handelen op basis van ideeën alleen; 

- gebruik maken van eenvoudige statistische instrumenten om problemen te onderzoeken 

en gegevens hierover te verzamelen en te analyseren; 

- graven naar achterliggende oorzaken van problemen; 

- zoeken naar permanente oplossingen, eerder dan te vertrouwen op snelle oplossingen. 

 

Signalen voor mogelijke problemen: 

- teamleden blijven beweren dat zij geen gegevens nodig hebben omdat zij voldoende 

hebben aan hun intelligentie en hun ervaring om duidelijk te krijgen wat de problemen 

zijn en hoe deze problemen moeten worden opgelost; 

- wilde bewegingen naar veronderstelde oplossingen; snel conclusies trekken; te veel 

afleidingen en veronderstellingen; “schoten vanaf de heup”; 

- overhaaste acties. 
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Aanbevelingen: 

Zorg ervoor dat het team contact heeft met een expert voor training en begeleiding. Elk team 

moet het belang bespreken van een systematische benadering, in het bijzonder wanneer er 

beslissingen of acties ondernomen moeten worden. 

 

 

Vertaalslag 

De genoemde stadia en de tien bestanddelen voor een succesvol team kunt u ook “loslaten” op 

uw eigen afdeling. Niet alleen een projectteam draagt deze kenmerken, ook uw eigen 

medewerkers vertonen de genoemde aanwijzingen. Door hier alert op te reageren, bouwt u actief 

aan een goed functionerend team. 


