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Teamontwikkeling (15)

Teams: de heilige  
huisjes in organisaties  

Uit onderzoeken blijkt dat veel teams beduidend minder goed  

presteren dan we eigenlijk verwachten. We interviewden vijftien  

bestuurders omdat we benieuwd waren of zij dat herkennen en welke 

maatregelen ze nemen voor succesvol teamwerk. Die uitkomsten  

koppelen we aan theorie en dat geeft meer inzicht in succesfactoren 

voor teamwerk.

Karin Derksen, Jeroen Hendrikse, Arjen Kaarsemaker & Marcel Nooijen

Zijn teams wel teams? 
In onze gesprekken met de bestuurders valt op dat er 
veel verschillende opvattingen zijn over wat een team 
is. Voordat we ingaan op die verschillen lichten we kort 
toe hoe de literatuur een team omschrijft. Daarbij gaan 
we uit van de bedoeling van een team, namelijk dat je 
samen meer bereikt dan enkel de som der delen.

Teams volgens de literatuur
Er zijn veel beschrijvingen van het begrip team in de 
literatuur. In al die beschrijvingen en onderzoeken 
komt een aantal cruciale kenmerken terug. West & 
Hirst (2005) beschrijven die als volgt:
• een team is een groep met een beperkte omvang 

(2-10 teamleden);
• die een helder gezamenlijk gedeeld doel of op gave 

hebben, en;

We werken steeds vaker in teams. Team staat voor  
‘Together Everyone Achieves More’. Het doel van 
teams is dat de teamleden samen meer en beter pres-
teren dan enkel de som der delen. 

Er wordt vaak gezegd ‘in een team is één en één drie’. 
Helaas blijkt uit onderzoeken dat het rendement van 
teams vaak tegenvalt, veel teams presteren maar op 
75% van hun kunnen (West & Hirst, 2005). 
Ander onderzoek toont aan dat het veel teams niet 
lukt om samen beter te presteren dan het beste lid uit 
dat team alleen zou kunnen (Curşeu, Jansen &  
Chappin, 2013). 

Kortom: veel teams maken onze hooggespannen  
verwachtingen niet waar. We zijn benieuwd hoe  
bestuurders daar naar kijken. In interviews (zie kader) 
verkenden we waarom ze werken met teams en wat ze 
daarvan verwachten. Welke condities creëren ze,  
welke maatregelen nemen ze zodat teams zo goed  
mogelijk presteren, wat is hun rol daarin? Dit is een 
greep uit de vragen die we aan vijftien bestuurders 
voorlegden.

In dit artikel bespreken we eerst of de teams in de  
organisaties wel teams zijn. Daarna gaan we in op de 
succesfactoren voor teamwerk. We eindigen met een 
paar suggesties om teamwerk nog succesvoller te  
maken.

VERKENNING

De interviews en  
geïnterviewden
We hebben vijftien bestuurders geïnterviewd.  
Elk interview duurde een uur tot anderhalf uur. 
De interviews waren semigestructureerd. De vier 
auteurs hebben de interviews afgenomen en  
deden dat meestal als tweetal. De groep geïnter-
viewden bestond uit 8 mannen en 7 vrouwen, 
waarvan er 9 in de zorg werken, 4 in het onder-
wijs en 2 bij de overheid.
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• echt moeten samenwerken om dat doel of die  
opgave succesvol te realiseren.

Teams in de praktijk
De diversiteit van teams in de praktijk – zoals de  
bestuurders die beschrijven – lijkt deels te herleiden 
naar de oorsprong van teams in de betreffende  
organisaties. 

Een groot deel van de teams is ontstaan als de klein-
ste organisatorische eenheid in de organisatie; dus de 
kleinste eenheid in het organogram. Deze teams  
bestaan meestal lang en zijn qua omvang afgestemd 
op de span of control van een leidinggevende. Ze zijn 
vaak monodisciplinair samengesteld. 

Uitgaande van de kenmerken van een team uit de lite-
ratuur, zijn deze teams vaak geen team. Bestuurders 
geven bijvoorbeeld aan dat in veel van die teams het 
gemeenschappelijke doel of de opgave niet echt duide-
lijk is en er vaak geen onderlinge afhankelijkheid is om 
dat te realiseren. Ze herkennen dat deze teams meest-
al onvoldoende presteren. 

Ook hebben veel van deze teams een grotere omvang. 
Bijvoorbeeld, in een hbo-instelling wilde een leiding-
gevende dat zijn team, een hele opleiding van 56  
docenten, beter ging functioneren. Ze waren met een 
teambuildingstraject bezig. Maar teamontwikkeling  
inzetten bij een team dat eigenlijk niet een team kan 
zijn, zal weinig effect hebben en veelal tot frustratie 
leiden. Dit lijkt misschien allemaal logisch en vanzelf-
sprekend, maar toch zien we dit in de praktijk helaas 
nog (te) vaak gebeuren.

Een kleiner deel van de teams in de organisaties van 
de geïnterviewde bestuurders, is samengesteld rond-
om een opgave, een project of een urgent vraagstuk. 

Dit zijn veelal teams met een beperkte levensduur. Ze 
hebben een duidelijke opgave en doel en er is meestal 
goed nagedacht over wie er moeten deelnemen aan het 
team om succesvol te kunnen zijn. Deze teams zijn 
vaak multidisciplinair. Ze voldoen in de meeste  
gevallen aan alle drie de hiervoor genoemde team-
kenmerken uit de literatuur. Bestuurders geven aan 
dat deze teams veel vaker goede resultaten behalen. 
Dat sluit ook aan bij onderzoek hiernaar (Derksen,  
Blomme, de Caluwé, Rupert & Simons, 2017). 

Succesfactoren voor teams 
De meeste geïnterviewde bestuurders herkennen de 
in onderzoeken gemelde tegenvallende team resultaten. 
Volgens hen excelleert maar een klein deel van hun 
teams en die presteren dan ruim boven verwachting. 

Dit roept de vraag op hoe het komt dat sommige teams 
wel succesvol zijn en dat dit veel andere teams niet 
lukt. Daar noemen bestuurders een vijftal redenen 
voor, die we ook in de literatuur terugvinden. Die  
redenen zijn:
1. de teamomvang 
2. een helder gemeenschappelijk doel of opgave
3. evalueren
4. de taken in het team verdelen
5. leiderschap en zelfsturing. 

We bespreken ze nu en leggen daarbij de ver binding 
met inzichten uit de literatuur.

Teamomvang
Teamomvang is misschien wel de meest onderschatte 
succesfactor voor teamwerk. Bestuurders herkennen 
dat de omvang een belangrijke factor is. Tegelijkertijd 

ervaren ze vaak problemen om de teams kleiner te  
maken en stappen ze dan heel gemakkelijk over deze  
succesfactor heen. Problemen als ‘hoe krijgen we de 
roosters rond’ of ‘hoe doen we dat met de span of  
control van onze leidinggevenden’, et cetera. 

Alles wordt moeilijker naarmate je met meer team-
leden bent. Er lijkt een soort optimum te liggen rond 
zes tot acht teamleden (Belbin, 2010). Dan kun je  
voldoende diversiteit in je team hebben en is het nog 
goed mogelijk om in de samenwerking het beste uit 
elk teamlid te halen.

De ‘moeilijkheid’ van het samenwerken neemt met 
meer teamleden exponentieel toe. We maken een  
uitstapje naar de netwerktheorie. Daarin wordt een 

formule gehanteerd: n*(n-1)/2. Die formule geeft het 
aantal een-op-een relaties in een netwerk weer. Dit  
betekent dat een team met vijf leden al tien onder linge 
relaties te onderhouden heeft in het dagelijkse werk. 
In een team van twintig zijn dat er al 190. De team-
werkelijkheid is zelfs nog complexer. Er zijn namelijk 
niet alleen maar een-op-een relaties in een team, maar 
ook nog twee-, drie- en viertallen, etc. die relaties  
hebben. 

Dit maakt duidelijk hoe complex teamwerk wordt 
naarmate de omvang van het team toeneemt (zie  
figuur 1). Hoe haalbaar is het dat gedurende het werk 
alle twintig teamleden continu hetzelfde beeld voor 
ogen hebben en houden over het gezamenlijke doel? 
Hoe geef je een werkoverleg met twintig teamleden 
vorm, zodat iedereen een zinvolle bijdrage heeft en er 
niet heel veel ‘sociaal geluierd’ wordt?

Een gemeenschappelijk doel of opgave
De belangrijkste reden die bestuurders noemen waar-
om veel teams minder goed presteren dan verwacht, 
is het ontbreken van een gemeenschappelijk doel of 
opgave. Dit komt overeen met onderzoek waaruit 
blijkt dat hoe scherper teamleden met elkaar weten 
wat ze willen bereiken, hoe succesvoller ze zijn (West, 
2012). Ruijters (2018) voegt daar het belang van een 
norm aan toe, zodat je weet wanneer je je werk ook 
goed doet. 

Welke rol zien de bestuurders voor zichzelf weggelegd 
in het creëren van een gemeenschappelijk doel of  
opgave in teams? 

De mate waarin ze hierin een rol voor zichzelf zien 
weggelegd, is heel verschillend. De meeste bestuurders 

gaan ervan uit dat leidinggevenden en teams dit  
samen regelen. We troffen één bestuurder aan, welis-
waar van een kleinere organisatie, waar de twee  
bestuurders elk jaar met elk team resultaatafspraken 
maken en die ook met de teams evalueren. Deze  
bestuurder vindt dat de teams door de heldere focus 
die ze als team hebben ook beter presteren. Daarnaast 
hebben zij als bestuurders veel beter zicht op de  
prestaties van teams gekregen, door jaarlijks deze  
resultaat- en evaluatiegesprekken met de teams te  
voeren. 

Evalueren
De hiervoor beschreven organisatie die jaarlijks de 
teamresultaten evalueert, lijkt een uitzondering. Het 
evalueren van de resultaten komt in de teams wel af 
en toe voor, het evalueren van de samenwerking  

echter zelden. Terwijl uit onze praktijk en uit onder-
zoek blijkt dat regelmatig evalueren, zeker van de  
samenwerking, al snel leidt tot meer werkplezier en 
betere prestaties (Derksen et al., 2017).

De vraag is hoe je kunt evalueren als een helder doel 
of opgave, evenals een norm die aangeeft wanneer je 
het goed doet, ontbreken. Toch heeft elke organisatie 

Teamomvang is misschien  
wel de meest onderschatte  

succesfactor voor teamwerk
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Figuur 1. Teamwerk wordt complexer naarmate de teamomvang toeneemt

Regelmatig evalueren, zeker 
van de samenwerking, leidt  
al snel tot meer werkplezier  
en betere prestaties
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waarvan we een bestuurder hebben gesproken een 
meerjaren-strategisch beleidsplan en een jaarplan en/
of kaderbrief. De concrete vertaling daarvan naar de 
teams lijkt echter een zwakke, of ontbrekende,  
schakel. 

Misschien is dit gerelateerd aan de tijdsdruk die teams 
in de dagelijkse praktijk ervaren. Toch kan juist het 
even stilstaan bij of je je werk slim doet en wat er  
beter kan, zorgen voor versnelling. Bijvoorbeeld  
omdat je als je evalueert concludeert dat teamleden 
werkzaamheden dubbel doen, of dat werkzaamheden 
worden gedaan door een teamlid dat daar niet echt  
talent voor heeft, terwijl een ander teamlid dat wel 
heeft.

Taken verdelen om sociaal luieren te voor
komen
Een andere succesfactor voor teams die in de literatuur 
naar voren komt, is het verdelen van taken in een 
team. West (2012) beschrijft mooi dat we als mens van 
nature geneigd zijn tot ‘sociaal luieren’ in een groep. 

Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld om-
dat iemand denkt dat er anderen in de groep zijn die 
het vast beter weten of beter kunnen. Of iemand heeft 

het heel druk en denkt als er werk moet worden  
verdeeld: ‘ik ben even stil, dan is er vast iemand anders 
die het doet’, et cetera. 

Door sociaal te luieren halen teamleden niet het  
beste uit de samenwerking. Sterker nog, daardoor  
komen we al snel op die 75% rendement. Naarmate de 
omvang van het team toeneemt, neemt het sociale  
luieren ook toe en het rendementsverlies dus ook.  
De enige remedie is – volgens diverse onderzoeken – 
om heel duidelijk te zijn over het belang van ieders  
bijdrage aan het teamdoel of de opgave. Als team maak 
je daar duidelijke afspraken over en dat evalueer je  
regelmatig met elkaar.

Duidelijke afspraken over ieders bijdrage aan het team 
is niet alleen goed voor het rendement, maar ook voor 
het werkplezier. Hoe fijn is het als je weet dat wat jij 
kunt en waar jij goed in bent een belangrijke toe-
gevoegde waarde heeft voor het team. Andersom ook, 
hoe weinig stimulerend is het als je het gevoel hebt: 
‘Wat ik hier doe, doet er niet zoveel toe. Er zijn nog  
zoveel anderen die hetzelfde kunnen. Dus wat maakt 
het uit, ik kan best gemist worden, of even iets  
minder mijn best doen.’ 

In de interviews lijken de meeste bestuurders zich niet 
bewust van het belang om taken te verdelen in teams. 
Misschien vinden ze dit ook meer een taak van de  
leidinggevenden van teams. In hoeverre die leiding-
gevenden dat doen, en op de hoogte zijn van het  
belang ervan, dat weten we niet.

Leiderschap en zelfsturing
Leiderschap is er altijd in teams, ook in zelfsturende 
teams, maar wordt zelden besproken (Derksen, 2016). 
Dat was niet het geval in onze gesprekken met de  
bestuurders. In elk gesprek kwam dit onderwerp aan 
de orde. Het grootste deel van de bestuurders verwacht 
meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de 
teams dan voorheen. De een noemt het zelforganisa-
tie, de ander zelfsturing, weer een ander eigen regie. 

Sommige bestuurders zeggen dat ze tegen zelfsturing 
zijn. Eén bestuurder zei: ‘een team heeft recht op een 
leidinggevende.’ Tegelijkertijd was ook deze bestuur-
der bezig om steeds meer verantwoordelijkheid aan de 
teams te geven.

In bijna alle organisaties waarvan we de bestuurders 
spraken, zijn er in ieder geval ook nog formele leiding-
gevenden. De rol van die groep wisselt. Soms zitten zij 
nog echt gekoppeld aan een team en geven leiding aan 
één team. In andere gevallen zijn die leidinggevenden 
‘meer op afstand’ en geven ze leiding aan meerdere 
teams tegelijkertijd. In andere organisaties zijn er  
nagenoeg geen leidinggevenden meer, maar wel team-
coaches. Die coaches hebben enkel een coachende rol 
voor de teams, maar geen leidinggevende rol.

Wij zien in de praktijk ook dat veel organisaties meer 
verantwoordelijkheden bij de teams beleggen. In de  
gesprekken met de bestuurders hebben we er weinig 
zicht op gekregen hoe zij die verschuiving realiseren 
en hoe zij volgen of deze verschuiving tot het be oogde 
resultaat leidt. Sterker nog, wat die verschuiving moet 
opleveren, vonden we vaak moeilijk om helder te  
krijgen. De sturing in de organisatie lijkt soms bijna 
een doel te zijn geworden, in plaats van een middel.

Teams zijn heilige huisjes
Wat leren we uit de interviews? Het eerste wat ons  
opvalt, is dat teams wel een heilig huisje lijken: elke  
organisatie werkt met teams. Bijna elke bestuurder 
herkent dat de resultaten van veel teams tegenvallen. 
In het voorgaande hebben we een aantal factoren  
besproken die hierop van invloed zijn. Dat begint bij 
het gegeven dat we veel groepen een ‘team’ noemen 
die eigenlijk helemaal geen team zijn. Sterker nog, 
soms wordt er zelfs geïnvesteerd in teamontwikkeling, 
terwijl die teams helemaal geen team kunnen zijn. 

Ook valt ons op dat we in onze dagelijkse praktijk meer 
teleurstelling van teamleden en leidinggevenden  
horen over de tegenvallende resultaten van teams dan 
in onze interviews met de bestuurders. Geen enkele 

bestuurder leek hier echt wakker van te liggen. Het lijkt 
bijna een geaccepteerd gegeven dat er nu eenmaal een 
behoorlijke hoeveelheid teams in de organisatie  
werkt die ‘ondermaats presteert’. Dus we nemen een 
(veelal fors) rendementsverlies en het gegeven dat 
medewerkers (soms veel) minder werkplezier hebben 
gewoon op de koop toe.

Als we aan bestuurders vragen op welke andere  
manieren – anders dan in teamverband – het werk 
wordt georganiseerd, blijft het vaak stil. Organisaties 
lijken weinig andere mogelijkheden te hebben. Dit is 
misschien een reden waarom we het werk, ondanks de 
tegenvallende resultaten, in teams blijven organiseren. 

Slechts één bestuurder zegt dat ze in de organisatie  
bewust alleen het werk dat echt samen moet worden 
gedaan in teams organiseert en de rest individueel. 
Meerdere bestuurders geven als argument waarom ze 
met teams werken: ‘iedereen wil toch graag ergens bij 
horen.’ Dat is een mooie gedachte, maar als teams niet 
goed functioneren leidt teamwerk niet zelden tot  
frustratie en zelfs ziekte bij medewerkers.

Suggesties om teamwerk succesvoller te 
maken
Uit de interviews sprak vooral veel geloof in de kracht 
van teamwerk. We sluiten dit artikel daarom af met 
twee suggesties die teamwerk in de toekomst succes-
voller kunnen maken. Natuurlijk zijn er veel meer  
suggesties te geven, en ook uit het voorgaande te  
halen, maar de belangrijkste conclusie die we trekken 
op basis van de interviews is dat de organisatie- 
inrichting ‘goed teamwerk’ vaak onmogelijk maakt. 
Dus daar lijkt allereerst winst te behalen. Vandaar dat 
we hier afsluitend ingaan op de omvang van teams, de 
flexibiliteit van teams en het leiderschap.

Een belangrijke vraag die daaraan voorafgaat is:  
Moeten we wel met teams werken in de organisatie en 
waarom eigenlijk? 

Formeer kleine en soms meer teams
De eerste suggestie gaat over de omvang. Beperk de 
omvang van teams. Natuurlijk herkennen we de  
problemen die er ontstaan als je teams kleiner maakt 
in de organisatie. Echter, vanuit een rendements-
gedachte, maar ook gedacht vanuit het welzijn van  
medewerkers, levert het heel veel op om het werk toch 
in kleinere eenheden te verdelen. 

Vertrek bij het samenstellen van teams altijd vanuit 
het werk, vanuit de opgaven die in het werk liggen. 
Hoe dat eruit kan zien? We geven twee voorbeelden. 

In de zorg begin je vanuit een kleine groep cliënten en 
formeer je daaromheen een team dat samen de  
volledige zorg voor die kleine groep cliënten levert. Zo 
ontstaan kleine teams, vaak bestaande uit meerdere 
disciplines, waarin je bijvoorbeeld afspreekt welke 

teams samen verantwoordelijk zijn voor de avond-  
en nachtdiensten. 

In het onderwijs krijgen studenten vaak meer ‘geïnte-
greerde blokken’ in het studieprogramma dan allemaal 
losse vakken. Voor zo’n ‘geïntegreerd blok’ stel je een 
klein docententeam samen, want zij moeten immers 
nauw met elkaar samenwerken om het onderwijs in 
zo’n blok ook echt geïntegreerd aan te bieden.

Meer vanuit een helder doel of opgave in het werk 
teams samenstellen, kan ertoe leiden dat teams flexi-
beler worden. Immers, doelen en opgaven kunnen nog 
wel eens veranderen. Dit daagt de huidige organisatie-

structuren uit. Toch kunnen organisaties winnen in 
rendement en werkplezier door meer met tijdelijke 
teams met een heldere opgave of doel te werken. 

Vaak wordt gedacht dat teams lang moeten bestaan 
om een succesvolle samenwerking te ontwikkelen. 
Soms gevoed vanuit het idee dat er een fasegewijze 
teamontwikkeling is (Tuckman, 1965). Tuckman heeft 
deze theorie op basis van literatuurstudie ontwikkeld. 
Er is vanaf 1965 geprobeerd om in de praktijk bewijs 
te vinden voor zijn model van teamfasen en dat is tot 
op heden niet gelukt. Sterker nog, er zijn veel studies 
die aangeven dat teamontwikkeling veel grilliger is en 
helemaal niet fasegewijs verloopt.

Wat wel duidelijk is, is dat naarmate teams langer bij 
elkaar zijn patronen in die teams steeds sterker  
inslijten. Het is daarom zaak om vanaf het begin  
aandacht te besteden aan de samenwerking in een 
team en samen te werken aan het opbouwen van 
behulpzame patronen. Regelmatig evalueren is daar 
een hulpmiddel voor.

Leiderschap 
Een deel van het inrichtingsvraagstuk betreft het  
leiderschap dat nodig is om teams zo succesvol moge-
lijk te laten functioneren. 

Veel organisaties kiezen ervoor om meer verantwoor-
delijkheden in de teams te beleggen. Echter, waarom 
ze daarvoor kiezen en wat dat moet opleveren is niet 
altijd duidelijk. Is het een bezuinigingsmaatregel?  
Of is het bedoeld om professionals meer regel ruimte 
te geven, of om medewerkers meer in hun kracht te 
zetten, et cetera? 

Door sociaal te luieren halen 
teamleden niet het beste uit 

de samenwerking

De sturing in de organisatie 
lijkt soms bijna een doel te 
zijn geworden, in plaats  
van een middel
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Het maakt veel uit wat de beweegreden is en het helpt 
als daar helderheid over bestaat. Dat geeft teams de 
kans om bij te dragen aan de organisatieopgave en zo 
kun je als organisatie veel betere keuzes maken. 

Bijvoorbeeld, als het een bezuiniging is, kun je vanuit 
financieel perspectief kijken of je bepaalde taken juist 
moet centraliseren of decentraliseren, zoals roosteren 

of ‘personeelszaken’. Als het bedoeld is om het  
eigenaarschap lager in de organisatie te leggen, kun je 
samen met medewerkers in de teams onderzoeken wat 
hen gaat helpen om dat te bereiken.

Een volgende vraag is dan: welk leiderschap past bij de 
opgaven die de organisatie heeft? We geven een paar 
algemene suggesties. 

Leiderschap is er altijd, ook in zelfsturende teams, 
maar we hebben het er bijna nooit over. Het helpt om 
het met elkaar te bespreken. Dat kunnen teams doen 
door bijvoorbeeld de volgende vragen met elkaar te  
beantwoorden:
• Hoe geven wij het leiderschap met elkaar vorm?
• Hoe helpt ons dat bij het bereiken van ons doel of 

onze opgave? Wat is daarin wel en wat minder  
behulpzaam?

• Hoe helpt het ons om het beste uit elk teamlid te 
halen? Waar laten we misschien nog talenten uit 
het team onbenut? Hoe kunnen we die dan nog 
meer inzetten?

Het leiderschap bespreken is spannend. Het helpt als 
het team helder heeft dat elk teamlid een aandeel heeft 
in hoe dat leiderschap wordt ingevuld.

Tot slot
Is goed teamwerk nu eigenlijk wel zo belangrijk? West 
(2012) deed een longitudinale studie van twaalf jaar 
naar de effectiviteit van teams in de Britse gezond-
heidszorg. Hij vond een significante sterke relatie  
tussen de samenwerking in teams en de sterftecijfers 
van cliënten en de incidentmeldingen. Hoe beter er 
werd samengewerkt in de teams, hoe lager de sterfte-
cijfers en incidentmeldingen waren en vice versa.  
Zijn onderzoek toont aan dat succesvol teamwerk van 
wezenlijk belang is: in de zorg zelfs letterlijk van  
levensbelang! 

Met heel veel dank aan de bestuurders voor hun bijdrage!

Er wordt soms zelfs geïnvesteerd 
in teamontwikkeling, terwijl  

die teams helemaal geen team 
kunnen zijn


