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Volledig loslaten of directief optreden?

Volledig loslaten
of directief optreden?
Meer realiseren met minder mensen en dan met name
minder managers; veel organisaties implementeren Agile en Lean werken
om teams zelforganiserend te maken. Maar wat als dat niet lukt?
Deze whitepaper geeft inzicht in teamontwikkeling en welke interventies
een team verder helpen in de ontwikkeling naar zelforganisatie en
‘high performance’.

Na een aantal jaren waarin organisaties gestart zijn

zelforganisatie binnen teams. Dit heeft grotendeels te

met het invoeren van Lean en Agile werkwijzen en

maken met een gebrek aan de juiste begeleiding en

Scrum en DevOps gemeengoed zijn geworden,

leiding. Onze ervaring is dat na de introductie van

duikt een nieuwe term op ‘High performance team’.

Agile/Scrum er vrijwel geen leiding meer wordt

Is dit de volgende stap?

gegeven. Dat komt omdat ervan uitgegaan wordt dat
zelforganiserende teams zelfsturend zijn en geen

De term ‘High performance team’ geeft aan welk doel

leiding nodig hebben. Daarbij is het zo dat het

wordt nagestreefd met de introductie van Lean,

management bij problemen dikwijls ingrijpt.

Agile/Scrum en DevOps werken. Wij denken dat de

De sturing van teams laveert zo tussen volledig

aandacht voor deze term voortkomt uit de

loslaten en directief optreden.

constatering dat de introductie van Lean en Agile
werkwijzen nog niet heeft geleid tot (voldoende)

Trudie van Ewijk, Albert Hoevelaken,
Majanka Loeff en Raymond Sterrenburg

De 4 succesfactoren voor effectieve teams
1) Scherpe doelen voor inhoud en proces.
2) E
 igenaarschap, verantwoordelijkheid en geloof in het doel.
3) Aandacht voor de interactie.
4) A
 andacht voor elkaars opvattingen, drijfveren, emoties en motieven.
René Meijer & Lex Mulder

3

HOE AGILE TEAMS TE COACHEN NAAR ‘HIGH PERFORMANCE’?

Van team tot
High performance team
Stel je eens voor dat twee teams hetzelfde zijn samengesteld
en over evenveel talent, kennis, vaardigheden, ervaring en
middelen beschikken. Je zou verwachten dat beide teams het
even goed doen. Toch blijkt na enige tijd dat het ene team veel beter
presteert dan het andere team. Hoe komt dat?

Als je bij de teams op bezoek gaat, merk je het direct.

Het geheim van synergie zit in de interactie tussen de

Het team dat beter presteert, is beter in staat om

teamleden. Of in de woorden van Marijke Lingsma [2]

talent, ideeën en denkbeelden te benutten. Anders

‘De kwaliteit van de interactie bepaalt het niveau van

gezegd; het team is beter in staat om de diversiteit

de groep’. Als we kijken naar teams zijn we gewend

binnen het team te benutten. Stephen Covey [1] noemt

vooral oog te hebben voor de individuele teamleden.

dit ‘synergie’. ‘Het geheel is (veel) meer dan de som

Al snel hebben we een mening over bepaalde

der delen,’ aldus de auteur van de bestseller

teamleden die we zien als de oorzaak van de

‘The Seven Habits of Highly Effective People’.

problemen in het team. Wat we over het hoofd zien is
het belangrijkste deel van een team: de onderlinge
interactie. Dit is het aandachtsgebied van
teamcoaching.

Hoog

Vertrouwen

3. synergie
(win-win)

2. wederzijds
respect
(compromis)

1. gereserveerd (winnen - verliezen)
Laag
Laag

Samenwerking

Hoog
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Van team tot High performance team

Teamcoaching, hoe doe je dat?

Bevorderen van teamontwikkeling

De manier waarop teamleden met elkaar omgaan,

Teamontwikkeling gebeurt enerzijds vanzelf;

verbinding en samenwerking: het draagt allemaal

anderzijds kan het door beïnvloeding gevoed worden.

bij aan het niveau van de groep. Teamcoaching helpt

Een ontwikkeling van een (nieuw) team doorloopt

bij het verbeteren of optimaliseren van de dynamiek

steevast een aantal fasen. Deze fasen kunnen geremd

binnen een team. Het doel? De potentie van het

worden doordat teamleden te gericht zijn op de

gehele team optimaal benutten.

tekortkomingen van een ander. Een voorbeeld
hiervan is dat sommige teamleden een mening over

Het is de kunst om naar het team te kijken als één

andere teamleden kunnen hebben. Ze gaan hen zien

geheel. Natuurlijk is het belangrijk dat individuen

als de oorzaak van alle problemen binnen de groep.

over voldoende kennis en ervaring beschikken.

Dit kan leiden tot irritaties. Op zich hoeft dit nog

Persoonlijke coaching is dan ook zeker nuttig voor

geen probleem te zijn, dat wordt het echter wel als

de ontwikkeling van individuele teamleden.

dergelijke belemmeringen onbesproken blijven, want

Echter, teamontwikkeling vraagt om een radicaal

dan resulteert het in meer afstand tussen teamleden.

andere benadering, want bij teamcoaching zijn we

Logischerwijs neemt de betrokkenheid dan af.

niet zozeer geïnteresseerd in individuele groepsleden,

Maar daar is wat aan te doen. Door vanaf het begin

maar kijken we naar het team als geheel.

een team bewust te maken van de verschillende
teamontwikkelingsfasen, met ieder hun specifieke
uitdagingen, kunnen obstakels in teamontwikkeling

“De kwaliteit van de
interactie bepaalt het
niveau van de groep.”

worden herkend en overwonnen. Zo ontstaat een
gezonde teamdynamiek waardoor het team richting
high performance groeit.

Marijke Lingsma

Het gaat hierbij om het benutten van de groeps
potentie. Er zijn wel parallellen. Persoonlijke groei
doorloopt een aantal fasen: van ‘afhankelijkheid’,
via ‘onafhankelijkheid’ naar ‘wederzijds afhankelijk’.
Voor teams geldt een vergelijkbare weg naar high
performance. Het gaat daarbij om de mate van
zelfsturing of zelforganisatie van een team.
De teamcoach richt zich op dit specifieke aspect.
Hij of zij maakt hiervoor gebruik van interventies die
afhangen van de ontwikkelingsfase waarin het team
zich bevindt.

5

HOE AGILE TEAMS TE COACHEN NAAR ‘HIGH PERFORMANCE’?

Vier fasen in teamontwikkeling
Om de juiste interventies te doen, moet de teamcoach weten in welke
fase van ontwikkeling het team zich bevindt. In de literatuur worden
de fasen van teamontwikkeling toegelicht aan de hand van
diverse modellen. Wij gebruiken de twee belangrijkste.
Deze modellen leggen aan de hand van verschillende fasen uit
hoe de coach het team optimaal kan te laten groeien.

De teamcoach stelt zich de volgende vragen: In welke

behoeftes zijn. Door dit tijdig te herkennen is men

groeifase bevindt dit team zich? Hoe maak ik het team

minder geneigd de oorzaak van wrijvingen te wijten

hiervan bewust? En met welke interventies help ik het

aan specifieke groepsleden en kan er beter worden

team zich verder te ontwikkelen naar de volgende

ingeschat welke behoeftes de groep heeft.

fase? Omdat het type interventie afhankelijk is van de
ontwikkelfase van de groep, gaan we eerst dieper in op

Er wordt gewerkt met vier niveaus van volwassenheid

de verschillende fasen van teamontwikkeling en hun

die ieder een bepaalde stijl van leiderschap vragen. De

specifieke kenmerken.

vier fasen zijn:

De twee modellen

• Afhankelijkheid (losse individuen)

Er zijn verschillende fasetheorieën die allemaal op

• Tegenafhankelijk (groep)

hetzelfde neerkomen. De twee modellen die wij

• Onafhankelijk (gesloten team)

gebruiken, hebben ieder hun eigen kracht en

• Wederzijds verbonden (open team)

overlappen elkaar deels. Auteurs gebruiken alleen
verschillende woorden en benadrukken verschillende

De koppeling met ‘Situationeel Leiderschap’ is de

aspecten. In de benaming van de fasen gebruiken wij

kracht van dit model. In de praktijk zien we dikwijls

het model ‘Vier niveaus van interactie’ van Marijke

dat wanneer een organisatie overgaat op zelfsturende

Lingsma [2]. Dit model richt zich op de stijl van leiding

teams er een idee ontstaat dat het team geen sturing

die een groep nodig heeft, afhankelijk van de fase

meer nodig heeft. Dat is onjuist. Door te herkennen in

waarin de groep zich bevindt.

welke fase een team zich bevindt, wordt juist duidelijk
welke vorm van sturing het team nodig heeft. De

We voegen daar aspecten van het model van Schultz

sturing kan variëren van directief tot faciliterend of

[3] [4] aan toe. Deze aspecten geven goed weer welke

juist delegerend.

collectieve gevoelens deelnemers hebben en wat hun
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bundeling individuen

groep

team

Fasetheorie: fasen van
groepsontwikkeling

open team

• Oriëntatiefase – behoefte: erbij willen horen
• Invloedsfase – behoefte: invloed willen hebben

Het fasemodel van Schulz is door Remmerswaal [3]

• Affectiefase – behoefte: persoonlijk contact

beschreven in zes fasen. Deze komen overeen met de

• Autonome groep – behoefte: helemaal zichzelf zijn

vier fasen in het eerdergenoemde model. Het enige
verschil is dat er een voorfase (samenstelling van de
groep) en een afsluitingsfase (ontbinding van de
groep) aan toe zijn gevoegd. Hieronder staan de
tweede tot en met de vijfde fase en welke behoefte de
teamleden daarin hebben:
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Fase 1: Oriëntatiefase – losse individuen
In fase 1 zijn teamleden nog ‘los zand’. Ze hebben nog geen binding met
de doelstelling en visie van de organisatie. Er heerst nog veel
onduidelijkheid en onzekerheid, ook naar de rest van de groep.
Teamleden nemen in deze fasen een afhankelijke, afwachtende houding
aan zodat ze kunnen ontdekken wie hun teamleden zijn en wat er van ze
verwacht wordt. De leidinggevende biedt houvast.

In deze fase moet de opdracht, de doelstelling en

• Geef uitleg over waar het team voor staat, de visie

de kaders waarbinnen de opdracht moet worden

van de organisatie, de doelstelling en de opdracht

uitgevoerd duidelijk worden voor de groep. Vragen die

van het team. Het is de taak van de leidinggevende

daarnaast bij teamleden spelen zijn: Mag ik of wil ik

om het team deze duidelijkheid te geven.

bij deze groep horen? Kan ik met deze mensen

• Laat het team een antwoord formuleren over de

samenwerken? Hoe hoor ik me hier te gedragen?

invulling van de opdracht, de missie van het team,

Hoe kan ik invulling geven aan de opdracht?

de teamdoelen, de werkwijze en afspraken over de
taakverdeling en samenwerking. Dit onderdeel

Wat de groep nodig heeft is duidelijkheid met

draagt bij aan verschillende aspecten die in deze

betrekking tot de opdracht, de doelstelling,

fase van belang zijn: een helder doel stellen,

waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Vervolgens

commitment, naar elkaar luisteren, samenwerken

zullen ze met elkaar moeten bepalen hoe ze dit

en binding.

gaan doen. Het draait in deze fase om commitment.

• De coach let op de interactie binnen de groep en

Zijn de teamleden bereid verantwoordelijkheid te

of alle groepsleden zich kunnen vinden in de door

nemen voor de opdracht waar het team voor staat?

het team opgestelde missie en doelen. Van groot

Zonder dit commitment valt er niets te beginnen.

belang is dat iedereen zijn mening durft te geven.

Daarnaast draait het in deze fase om het tot stand

Jitske Kramer [5] beschrijft dat als de minderheid

brengen van onderlinge binding.

de ruimte krijgt om zaken toe te voegen tijdens
stemmingen zij zich sneller aan doel zullen

Interventies en werkvormen:

verbinden. Krijgen zij die ruimte niet, dan zal

• Neem ruim de tijd voor kennismaking. Aangeraden

een deel van het team met één been erbuiten

wordt dat teamleden iets persoonlijks met elkaar

blijven staan, waarschuwt ze.

delen. Dit versterkt de onderlinge band.

• Doe leuke dingen samen zodat je elkaar ook in
de informele sfeer beter leert kennen.
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Praktijkvoorbeelden van interventies
Praktijkvoorbeeld 1

Praktijkvoorbeeld 2

Een afdeling van ruim 400 medewerkers en 30 teams

Een ICT-leverancier wordt gevraagd een high

ondergaat een transitie naar het model van tribe en

performance team te leveren. In twee dagen tijd

squads. De organisatie krijgt te maken met nieuwe

wordt een team samengesteld, waarna twee

rollen als chapterleads en vaste Agile coaches.

kennismakingsdagen volgen. Het team kijkt samen

Teams worden tijdens een bootcamp in twee dagen

naar het klantenvraagstuk, stelt een doelstelling vast

tijd volledig ondergedompeld in deze nieuwe manier

en bespreekt de teamwaarden en afspraken voor

van werken. Samen met hun Product Owner werkten

onderlinge samenwerking. Na deze dagen maken zij

ze aan hun productvisie, missie en portfolio.

kennis met de klant, die na afloop dolenthousiast

Daarnaast is er aandacht voor het vaststellen van

blijkt te zijn over de snelle manier van teamvorming.

teamnormen. Hierbij worden concrete afspraken

Het succes komt door de specifieke aandacht voor

gemaakt over de omgang met elkaar: van regels over

teamontwikkeling. Zo konden de eerste fasen zeer

hoe lang een stand-up duurt tot aan het elkaar

snel worden doorlopen.

aanspreken op ongewenst of ineffectief gedrag.
Rollen en onduidelijkheden worden uitgebreid
besproken. Teamleden weten waar ze aan toe zijn.
Na een jaar komen ze tot de conclusie dat deze aanpak
de basis heeft gelegd voor een vliegende start. Het
team heeft hier veel door bereikt.

“Ieder teamlid heeft behoefte aan erkenning en
veel gedrag komt voort uit die behoefte.
Erkenning heeft te maken met het gevoel erbij te
horen, iets gedaan te krijgen, invloed te hebben,
sympathiek gevonden worden en gewaardeerd
worden om wie je bent als persoon.”
Jan Remmerswaal
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Fase 2: Invloedsfase – subgroepen
In deze fase wordt het veiliger. Verschillen worden zichtbaarder
en mensen spreken zich uit. Er worden subgroepen gevormd en
onderlinge verhoudingen worden duidelijker. Groepsleden leren
naar elkaar te luisteren, zoeken naar win-win oplossingen en
evalueren hoe de samenwerking verloopt. In deze fase gaat
het om invloed, macht, gezag en dominantie.

Er is sprake van onderlinge competitie en groepsleden

Interventies en werkvormen:

proberen elkaar te overtuigen. Dat er subgroepen

• Werk samen de procedures, werkwijzen, werk

worden gevormd, bewijst dat het nog geen echt team

afspraken en taakverdeling uit. Intervenieer als

is. In deze fase vindt een strijd om invloed plaats,

groepsleden niet naar elkaar luisteren, elkaar niet

hoewel dit niet als zodanig wordt herkend aangezien

laten uitpraten en de minderheid zich niet laat

de strijd over inhoud wordt gevoerd. De strijd gaat

horen.
• Spreek waardering uit voor wat de groep oppakt.

gepaard met veel gekibbel en gedoe, een extra teken

De groep leert elkaar te waarderen en spreekt dit

dat het niet gaat over de inhoud maar over wie het

ook uit.

voor het zeggen heeft. De pikorde in de groep moet tot

• Leer elkaar beter kennen en bespreek de samen

stand komen en zolang die er nog niet is, heerst er

werking.

onrust.

• Stel de kernkwaliteiten van de teamleden en het
De groep is nog niet in staat de hele verantwoordelijk

kernkwadrant van het team vast en bespreek dit

heid zelf te dragen en heeft de teamcoach of leiding

met z’n allen.

gevende hard nodig. Er moet nog worden verder

• Laat teamleden een DISC-profiel invullen en

gewerkt aan: hoe de opdracht wordt uitgevoerd, de

bespreek zowel de individuele DISC-profielen als

werkwijze en taakverdeling, het meten en bespreken

het DISC-profiel van het team.

van de voortgang en nog veel meer. De teamcoach

• Volg een workshop of training met een thema

heeft als taak de groep bewust te maken van de strijd

dat op dat moment aan de orde is. Voorbeelden zijn:

die op dat moment gevoerd wordt binnen het team.

feedback & vertrouwen, waarden, fasen van

Hij of zij neemt de groep mee in het nemen van

teamontwikkeling, winwin en synergie.

verantwoordelijkheid voor de inhoud, werkwijze en
interactie.
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Praktijkvoorbeelden van interventies

Resultaat
De uitkomsten zijn vertaald naar acties. Teamleden

Praktijkvoorbeeld 1

spraken onderling af dat ergernissen tijdig en op een
constructieve manier uitgesproken zouden worden.

Situatie

We praten niet over elkaar, maar mét elkaar, werd het

Een grote organisatie werkt al anderhalf jaar Agile/

motto. De teamcoach heeft vervolgens een half jaar

Scrum. Helaas neemt de effectiviteit van teams de

lang de interactie binnen de teams gemonitord. Zo nu

laatste maanden af. Het is voor het management niet

en dan werden er interventies gepleegd. Vaak ging het

duidelijk wat hiervan de reden is. Na een jaar waarin

dan om het expliciet maken van wat er precies

veel voortgang werd geboekt, ontstonden er

gebeurde. Ook werden alle betrokken managers

sluimerende conflicten binnen teams. Hierdoor

individueel gecoacht op faciliterend leiderschap

werken twee subgroepen vaak langs elkaar heen.

(servant leadership). De bovenstaande aanpak is

Ook ontstond er onenigheid tussen managers en hun

binnen Ordina ontwikkeld onder de naam BEAT,

teams, met name op het gebied van autonomie.

Building Empowered Agile Teams.

Aanpak

Praktijkvoorbeeld 2

Door gestructureerde interviews, waarbij alle
medewerkers, inclusief Product Owners en managers

Situatie

werden bevraagd (integrale aanpak), werden de

Een team binnen een grote overheidsorganisatie

disfunctionele patronen binnen en tussen

bestaat ruim een jaar en de beleving van de

verschillende teams ontdekt. Teams hadden het

organisatie is dat het niet goed functioneert. Het team

gevoel dat vanwege zijsturing door de manager zij

werkt aan een tweetal projecten en een bestaande

niet zelforganiserend konden worden. Dit gebrek aan

applicatie. De teamleden zijn verdeeld over project en

vertrouwen belemmerde hun ontwikkeling. Daarnaast

beheer; ieder teamlid heeft zijn eigen aandachts

werden er individuele DISC-assessments afgenomen

gebied. Er is veel strijd tussen teamleden onderling en

en werd voor elk team een Team Disc opgesteld.

met betrokkenen binnen de eigen organisatie en de

Dit leverde een zogenoemde ‘teamfoto’ op die in een

klantorganisatie. De teams werken volgens de Scrum-

plenaire teamsessie werd besproken. De werkvorm die

methodiek. Ze zijn inmiddels toe aan de derde

hierbij werd gekozen, was die van een soort super-

scrum-master. Sprints worden niet gehaald, want

retro.

teamleden voelen zich alleen verantwoordelijk voor

“Als je echt luistert naar een ander,
vanuit zijn/haar perspectief en dit begrip
reflecteert, dan kan dit vergeleken worden
met het geven van emotionele zuurstof.”
Stephen R. Covey
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hun eigen deel. De onderlinge communicatie is slecht.

Resultaat

Er wordt alleen tijdens de Scrum-rituelen buiten de

Het team brengt een statement naar buiten. Hierin

subgroepen met elkaar gepraat en de retrospective

laten zij de organisatie weten één team te zijn en ook

wordt gebruikt als klaagmoment. Tijdens de sprints is

zo benaderd te willen worden. Met de Product Owner

continue sprake van (gedwongen) wisseling van

en projectmanager worden afspraken gemaakt over

teamleden en zijsturing door de projectleider.

het stellen van prioriteiten. De retrospective wordt
gebruikt om samen te kijken naar het verloop van het

Aanpak

proces. De nadruk ligt op aansluiting, waardering en

Aan de hand van vaste vragen kijken teamleden in de

het benutten van onderlinge verschillen. Samen wordt

spiegel van het team en reflecteren ze op hun eigen rol

gekeken hoe de sprint kan worden gehaald. Door deze

daarin. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van

aanpak krijgt de organisatie meer vertrouwen in het

relatiepatronen tussen teamleden onderling en de

team, sprints worden beter gehaald en de onderlinge

interactie met de Product Owner en projectmanager.

communicatie is verbeterd.

Door deze resultaten te delen tijdens teamsessies,
ontstaat er onderling genoeg vertrouwen om nieteffectief gedrag aan te pakken. Hierbij wordt gefocust
op het gezamenlijk belang. Tegelijkertijd wordt
aandacht besteed aan de verschillen. Tijdens de
Scrum-rituelen wordt het team gecoacht op gedrag en
gaan teamleden met elkaar in gesprek.

“Macht, invloed, gezag in
groepen: ranking zie je niet als
je in de spiegel kijkt, maar
wordt alleen voelbaar in de
interactie met anderen.”
Jitske Kramer
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Fase 3: Onafhankelijk – gesloten team
De groep is gegroeid en subgroepen zijn verdwenen. Voor het eerst
kunnen we spreken van een team. Er is geen onderlinge strijd meer
binnen het team, in plaats daarvan vormt de buitenwereld nu ‘de vijand’
- wij ten opzichte van zij. Teamleden nemen gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor het resultaat, de werkwijze en sfeer, en de
samenwerking binnen het team. Ze geven elkaar feedback en zijn trots
op zichzelf én op elkaars prestaties.

Een andere benaming voor deze fase is ‘de affectie

Interventies en werkvormen:

fase’. De onderlinge cohesie binnen het team groeit.

• Gebruikt de bij fase 2 genoemde werkvormen.

Ze voelen zich betrokken bij elkaar. De groepsleden

Deze interventies geven groepsleden inzicht in de

hebben steeds meer het gevoel zichzelf te kunnen zijn.

onderlinge samenwerking. Hierdoor leren ze elkaar

Ook neemt de verantwoordelijkheid voor elkaar en het

nog beter kennen.
• Volg een workshop of training met een thema dat op

gezamenlijke doel toe.
De uitdaging is om niet achterover te gaan leunen,

dat moment aan de orde is: gesloten versus open

maar verantwoordelijkheid te blijven nemen. Een van

team, samenwerking over teams heen, omgaan met

de risico’s van deze fase is dat de harmonie in de weg

tegenwerking, enzovoort.

gaat staan, waardoor teamleden elkaar niet meer
aanspreken als dat nodig is. Ook moet het team erop
letten dat zij door hun wij-zij houding niet de buiten
wereld de schuld gaan geven van alles wat het team
niet voor elkaar krijgt.
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Praktijkvoorbeelden van interventies

Resultaat
De bevindingen van de deelnemers en coaches

Praktijkvoorbeeld 1

worden plenair besproken. Er wordt een analyse
gemaakt van de oorzaken die ten grondslag liggen aan

Situatie

de stroeve samenwerking. Ook worden er

Teams die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn,

aanbevelingen ter verbetering gedaan. Het resultaat is

hebben de neiging om tijdens belangrijke incidenten

dat teamleden leren verantwoordelijkheid te nemen

de hete aardappel aan elkaar door te geven. ‘Dat is niet

voor hun eigen aandeel, wat tegelijkertijd in het teken

voor ons, zoeken jullie het maar uit,’ zeggen ze,

staat van het grotere geheel, oftewel: het doel van het

oprecht denkend dat ze hiermee hun autonomie

team. Voor toekomstige taken, ook de moeilijkere,

bewaken. De organisatie wil dat dit opgelost wordt.

worden gezamenlijk oplossingen gezocht.

Aanpak
Een manager werpt zich op als ‘probleemeigenaar’.
Hij verplicht de vier teams in een zogeheten ‘war

“Als we uiteindelijk niet
beiden winnen, dan zullen
we beiden verliezen.
Daarom is een win-win in
relaties het enige
realistische alternatief.”

room’ samen te werken, waardoor het belangrijke
incident wordt opgelost. De probleemeigenaar roept
de hulp in van de Agile coach. De coach ontwerpt een
workshop die de samenwerking tussen de teams
benadrukt en bevordert. De workshop betreft het
maken van een metalen kunstwerk dat uit vier
onderdelen bestaat, gemaakt door vier teams.
De onderdelen moeten op elkaar aansluiten qua

Stephen R. Covey

thema en uitvoering. Tijdens de uitvoering worden
de teams geobserveerd door twee Agile coaches.
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Vier fasen in teamontwikkeling

FaseWaarderen
4: Autonome groep – open team
Dit is de fase waar iedereen van droomt: een High performance team
dat samen met anderen in dienst staat van dat ene, hogere doel.
Het team is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de
opdracht, de onderlinge sfeer en samenwerking, maar heeft ook
oog voor toekomstige ontwikkelingen.

Een High performance team verbetert niet alleen
continu; het is ook uitstekend in staat om samen te
werken met alle partijen binnen de organisatie. De
grootste uitdaging in deze fase is om op dit niveau te
blijven opereren en tegelijkertijd mogelijkheden te
zien om het team te verbeteren.
Intensieve begeleiding door een coach is niet nodig.
Wel kun je het team regelmatig vragen naar hun
behoefte aan coaching. Hiermee voorkom je dat het
team terugvalt. Situaties waarin de opdracht van het
team wijzigt en de teamsamenstelling verandert,
vergen speciale aandacht. Het is normaal dat het team
dan terugvalt in een vorige fase. Dit kan eenvoudig
opgelost worden door middel van interventies.
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Relatie tussen teamfase en
performance
Natuurlijk bestaat er een relatie tussen de ontwikkelingsfase van een
groep en de prestaties van het team. Wanneer het team groeit, neemt de
performance immers ook toe. Maar de relatie is complex, aangezien de
twee niet gelijk opgaan. De grootste valkuil? Verlies van vertrouwen
tijdens een dip.

High-performance team

Je mag verwachten dat als het team groeit de
performance ook toeneemt. In principe is dat ook zo,
alleen gaan een groei in volwassenheid en een
productiviteitstoename niet altijd gelijk op. Het is
Real team

voorkomen dat een terugval in productiviteit wordt
opgevat als een terugval in ontwikkeling. Een
paniekreactie (‘dit gaat niet goed’) kan er namelijk
voor zorgen dat het vertrouwen in het proces van
teamontwikkeling verloren gaat.

Performance impact

belangrijk dit te erkennen omdat hiermee wordt

Working group

In de onderstaande grafiek laat Katzenbach zien hoe

Potential team

de performance van een team zich ontwikkelt.

Pseudo team
Team effectiveness
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Relatie tussen teamfase en performance

De grafiek laat zien dat de performance eerst door een

Door steeds opnieuw de teamdynamiek te observeren,

dal gaat voordat het stijgt. Het dal laat zien dat het

en deze te koppelen aan gebeurtenissen en de fase

team veel tijd heeft besteed aan discussies en

waarin het team zich nu bevindt, blijft het team zich

afstemming over de aanpak, rolverdeling,

ontwikkelen naar high performance.

oplossingsrichting, wijze van teamoverleg en te
gebruiken technieken. Voor de omgeving kan dit
verrassend zijn, aangezien het team allang aan de slag
was en er vooruitgang werd geboekt. De dip hoort bij
de ontwikkeling van het team en wordt ook wel de
‘storming fase’ genoemd.
Er bestaat ook een kans dat teams die al wat langer
samenwerken, terugvallen in deze fase. Dat kan het
geval zijn als de samenstelling van het team
verandert, de opdracht wijzigt of als er nieuwe
voorwaarden worden gesteld aan werkzaamheden.
Het team doorloopt dan alle fasen opnieuw. Ook hier
geldt weer dat paniekreacties zoveel mogelijk
voorkomen moeten worden omdat dit kan leiden tot
een gebrek aan vertrouwen over de aanpak. Hierdoor
kan het team zelfs terugvallen op directieve
aansturing.
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Tot slot
Eerder constateerden we dat veel organisaties die Agile en Lean
werken het doel van meer zelforganisatie, en zodoende een hogere
performance nog niet bereikt hebben. Dit komt omdat het management
weinig ervaring heeft met teamontwikkeling. Teams die gewend zijn
aan (directieve) sturing worden van de ene op de andere dag
beschouwd als zelforganiserend of zelfsturend. Ze worden onjuist
of onvoldoende begeleid.

De eerste stap om dit op te lossen, is inzicht krijgen in

De meest belangrijke informatie krijg je door te

wat teamontwikkeling is. Dit helpt om het gedrag van

observeren. Let hierbij vooral op hoe teamleden naar

teams te duiden in plaats van te veroordelen. Met dit

elkaar kijken, wie de meeste invloed heeft en naar wie

inzicht leert men ook naar het gedrag van het gehele

er niet wordt geluisterd. Dit is nodig om de juiste

team te kijken in plaats van naar het gedrag van de

interventies en passende begeleiding te bepalen,

individuele teamleden. Gedrag, en met name

afhankelijk van de groepsfase. Continue aandacht

onderlinge interacties, zijn uitingen van wat er

voor teamontwikkeling en teamdynamiek is van groot

werkelijk aan de hand is binnen het team.

belang. Het helpt teams verder op de weg naar high

Voorbeelden zijn: onveiligheid, machtsstrijd, behoefte

performance.

aan duidelijkheid, behoefte aan erkenning en erbij
willen horen.

“Aansluiting is een voorwaarde. De coach of
leidinggevende kan veel bereiken mits hij een hechte
band met de teamleden aangaat. Zo’n band wordt
‘aansluiting’ genoemd en is een vereiste om de
uitdaging van de verandering aan te kunnen gaan.”
Marijke Lingsma
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