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WELKOM
Je hebt deze gids geopend, je bent dus getriggerd door het onder
werp. Misschien wil je iets weten over je eigen team, misschien wil
je meer weten omdat teams jou boeien, of omdat je er meer uit
wilt halen. Hier volgt een mening uit de praktijk: professionals weten
over het algemeen te weinig over teams. En dat terwijl we al ons
hele leven in teams werken, sporten en leven! En toch is het niet
vanzelfsprekend dat we kijken naar hoe je precies samenwerkt in
teamverband. Maar weet een ding: investeren in die samenwerking,
levert je team en organisatie direct wat op. Hier geldt ook de simpele
natuurkundige wet; dat wat je aandacht geeft, groeit. En als er íets
opgaat voor teams, dan is het dat wel.
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TEAMS
SLECHT FUNCTIONEREND
TEAM.

vanzelf! Mensen hebben energie voor tien.
En omdat het team zo lekker werkt, tikken

Ben je al wel eens echt vastgelopen met een

de uren ongemerkt aan iedereen voorbij.

team? Iedereen heeft al eens meegemaakt

Het lijkt het alleen maar leuker te worden

hoe het is om in een team te werken dat

om met elkaar iets neer te zetten van

totaal niet lekker loopt: er zijn irritaties, niks

betekenis. Mensen beschrijven dit soort

lijkt echt van de grond te komen, vergade

teamervaringen als: ‘werken is gewoon een

ringen kosten teamleden veel energie en

feestje in dit team’. ‘ Ik ga fluitend naar mijn

onder aan de streep ontbreekt het resul

werk.’ En: ‘als ik met mijn team aan het werk

taat…Je hebt geen zin om als teamlid aan

ben, raak ik in een soort flow: ik ga helemaal

het werk te gaan. In het ergste geval, wil je

op in mijn taak’.

niet meer naar je werk. Sabotage van
teamleden ligt op de loer. Meestal houden
dit soort teams het niet lang vol. Echter,
we zien ook voorbeelden in onze praktijk

ZINGEVING ...

En dit is toch waar mensen voor zijn

van teams waarbij het energieniveau al

gemaakt: ons leven ervaren we pas als zinvol

jarenlang ver beneden peil is, de resultaten

als we iets kunnen doen, maken, neer

uitblijven en mensen als zombies naar hun

zetten.* Dit geeft voldoening. Daarom is

werk gaan. Dat kan echt anders!

een slecht functionerend team zo onwijs
frustrerend! Een mens heeft nou eenmaal
de aangeboren neiging om iets bij te

GOEDLOPEND TEAM.

dragen. Dat is voeding voor de ziel.

Hopelijk heb je ook de ervaring van een
goedlopend team: een wereld van verschil!
Bij een goedlopend team hoef je bij wijze
van spreken haast ‘niets te doen’, het loopt

De twee voorbeelden hierboven zijn voor jou waarschijnlijk ook
herkenbaar. Alleen lijkt het geheim van een goedlopend team
lastig te kraken. Het is onze missie om elk team de basis te leren
over samenwerken. Werken in teamverband kun je leren. Het is
een kwestie van aandacht en reflectie, zoals bij alles dat je je eigen
moet maken. Alleen nu zijn er meer mensen in het spel.

* Hierbij kun je ‘teams’ ook iets breder zien, bijvoorbeeld als ‘teamlid’ van een gezin, waarbij
je anderen support geeft.
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AAN DE SLAG!
Om de teamprestatie te verbeteren is het goed om te kijken
naar succesvolle teams. Hier is onderzoek naar gedaan en het is
belangrijk dat je hier iets over weet, zodat je dit kan toepassen in je
eigen team. Wat zijn de kenmerken van succesvolle teams?
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SUCCESVOLLE TEAMS WETEN
WAT ZE WILLEN.
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SUCCESVOLLE TEAMS ZIJN
BETROKKEN MET ELKAAR.

Een succesvol team heeft hele duidelijke doelen

Betrokkenheid uit zich vooral in het gedrag van de

die ieder teamlid kan reproduceren. Ze zijn

teamleden. Als de een niet functioneert vanwege

concreet en specifiek en wat nog belangrijker is,

privéproblemen, neemt een ander het belangeloos

is dat ieder teamlid ‘eager’ is om voor die doelen

over. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat deze

te werken.

dan weer overbelast raakt. Het moet wel in balans
blijven. Dat geldt sowieso voor teamsucces: een

SUCCESVOLLE TEAMS WETEN
WIE WAT DOET.
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Elk teamlid weet precies wat ie moet doen wat
zijn verantwoordelijkheid is, wat zijn rol is. En

zonder die duidelijkheid zie je dat mensen langs
elkaar heen gaan werken en veel van de team

gezond team is niet obsessief bezig met het werk,
een team presteert niet goed als teamleden uit
balans zijn.
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SUCCESVOLLE TEAMS SCOREN
SAMEN.
Een sterk ego is handig in veel bedrijfssituaties,

effectiviteit gaat dan verloren.
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maar dit is niet zo van zelfsprekend in een team. In
een team gaat het erom dat je niet alleen je eigen

SUCCESVOLLE TEAMS DELEN.

In een succesvol team is een teamlid niet bang om
zijn idee, zijn briljante idee, met de rest te delen.
Eigenlijk is het ego minder belangrijk dan het
groepsbelang. En aan de andere kant zie je dat
succesvolle teams ook de openheid hebben om

doelen nastreeft, maar dat je juist samen werkt aan
de doelen van het team en aan het teambelang.
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SUCCESVOLLE TEAMS
VERTROUWEN IN ELKAAR.

Een moeilijk en heel belangrijk onderdeel van een

naar een goed idee te luisteren en om er ook wat

succesvol team vertrouwen, het heeft eigenlijk

mee te doen.
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twee kanten: aan de ene kant vertrouw jij het
teamlid en het team in de taken die ze moeten

SUCCESVOLLE TEAMS WETEN
WAT ER SPEELT.

uitvoeren? Vind je ze capabel genoeg? Zelfs op
onderdelen die jij misschien zelf beter denkt te

In een goed team weet men van elkaar wie met

kunnen. En de andere kant van vertrouwen is dat

wat bezig is. En daarvoor is het belangrijk dat je

jij ervan op aan kunt en erop durft te vertrouwen

met elkaar communiceert. Dat kan op afstand via

dat teamleden niet achter jouw rug allerlei andere

Skype of via video conference maar vergeet niet

dingen gaan doen die jij niet weet of…wellicht

ook de waarde van een overleg waarbij je elkaar

stiekem met de eer gaan strijken van een idee

ziet, waarbij je kan doornemen: hier ben ik mee

wat jij hebt ingebracht. Als je dat niveau van

bezig dat gaat goed en dit gaat minder goed en

vertrouwen bereikt met je team, dan kun je heel

dit ga ik de komende week doen.

wat presteren.
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JOUW TEAM?
En … welke kenmerken herken jij direct in je eigen team(s)?
Misschien lees je er ook een aantal waar je mee aan de slag wilt,
omdat je de kenmerken wilt versterken.

Als je meer dan een kenmerk negatief scoort, dan is het zaak om
actie te ondernemen. Uiteindelijk heb je alle kenmerken nodig
voor teamsucces.

Door te investeren in een hechte samenwerking kom je als team
in een flow. De kenmerken die je net gelezen hebt en teamgedrag
ontstaan niet automatisch. Het kost tijd en energie. Uiteindelijk
zullen teams die werken aan deze eigenschappen, veel succesvoller
zijn.
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