
Aanleiding 

In de zorg wordt veel met teams 
gewerkt. TEAM is het acroniem van 
Together Everyone Achieves More. Dat is 
precies de bedoeling van teamwerk, dat 
je samen meer en beter presteert dan 
je alleen zou kunnen. Toch blijkt uit 
onderzoeken dat de meeste teams dat 
niet vanzelf lukt (Curşeu e.a., 2013). Is 
dat erg? Jazeker, want teams staan voor 
de opgave om steeds complexere zorg 
van hogere kwaliteit te bieden en dat 
lukt alleen door goed met elkaar samen 
te werken. Het blijkt dat er een sterke 
relatie is tussen de samenwerking in 
teams en de sterftecijfers van cliënten 
en het aantal incidenten (West, 2012). 
Hoe slechter er wordt samengewerkt 
in teams, hoe hoger de sterftecijfers 
van cliënten en hoe hoger het aantal 
incidenten is. Voor het welzijn van de 
cliënt is het dus cruciaal dat teamleden 
onderling goed samenwerken en dat 
het leren samenwerken al tijdens de 
beroepsopleiding de aandacht heeft. 

Bij Marente werken de thuiszorgteams 
al een paar jaar als zelforganiserende 
teams (12-15 teamleden). Ontwikkelvra-
gen die teams stellen, zijn bijvoorbeeld: 
we geven elkaar geen feedback, we 
komen met elkaar niet uit het rooster, 
een paar teamleden hebben het voor het 
zeggen, we zijn niet duidelijk naar de 
cliënt toe, of er zijn klachten. Marente 
heeft ervoor gekozen om die vragen op 
een andere manier te gaan beantwoor-
den. Voorheen werd er bijvoorbeeld een 
training feedback geven, of een work-
shop roosteren georganiseerd. Dit was 
gericht op individuele ontwikkeling, 
vanuit de gedachte: als het individu zich 

ontwikkelt, ontwikkelt het team zich 
ook wel. Marente heeft gemerkt dat dat 
laatste niet vanzelf gebeurt. Het team 
ontwikkelt zich als je de vragen in en 
met het team oppakt. Dat vraagt een 
andere aanpak. Marente wilde daarom 
haar kennis en kunde op het vlak van 
effectief teamwerk en teamontwikkeling 
uitbreiden. Hoe ze dat hebben gedaan 
en de lessen die ze hebben geleerd, lees 
je in deze leerpraktijk.

De vraag van Marente:
‘Hoe kunnen teamleden in teams zodanig 
met elkaar (leren) samenwerken dat ze 
ieders kwaliteiten in het team optimaal 
benutten en daardoor samen de best 
mogelijke zorg bieden aan hun cliënten?’

Opvattingen over teams verschillen 
nogal. Echter, als je wilt dat teamleden 
in teams samen beter presteren dan ze 
individueel kunnen - en waarom zou 
je anders een team zijn - moet aan drie 
randvoorwaarden worden voldaan, West 
(2012) noemt:
• een	beperkte	omvang	(liefst	tussen	de

3-10 teamleden);
• een	helder	gemeenschappelijk	doel/

opgave, zodat de teamleden weten wat
ze moeten doen en wanneer ze het
goed doen;

• dat	ze	om	hun	doel/opgave	te	realise-
ren met elkaar moeten samenwerken,
dus ze zijn van elkaar afhankelijk.

De methodiek: 
creëren van team-
ontwikkelruimte
Marente heeft ervoor gekozen om met 
het model van teamontwikkelruimte te 

gaan werken. Ze vinden dat model heel 
praktisch en toepasbaar en vinden het 
fijn dat het wetenschappelijk is onder-
bouwd. We lichten daarom het model 
eerst toe.

Teams halen betere resultaten naarmate 
het ze lukt om meer teamontwikkel-
ruimte te maken (Derksen, 2016). Die 
ruimte maken teams altijd met elkaar 
in de samenwerking. Dat doen ze door 
vier activiteiten te ondernemen (zie 
figuur 1):

• Toekomst	creëren.	Het	team	heeft
een helder gemeenschappelijk doel of
opgave, en als ze samenwerken is er
een focus op wat ze op dat moment
met elkaar willen bereiken.

• Organiseren.	Het	team	maakt	dui-
delijke afspraken met elkaar over wie
wat doet, wanneer, in hoeveel tijd en
wanneer ze evalueren, etc. Alle team-
leden weten wat er van elkaar wordt
verwacht.

• Reflecteren.	De	teamleden	zoeken
actief naar de verschillende perspec-
tieven die er zijn. Bijvoorbeeld wat de
cliënt verwacht, wat het management
wil, wat er uit onderzoeken blijkt. En
ze evalueren regelmatig hun resulta-
ten en samenwerking.

• Dialoog	voeren.	De	teamleden	werken
vooral op een vragende, onderzoe-
kende manier samen. Ze zijn oprecht
nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in
de ander en diens ideeën en opvattin-
gen.

Naarmate het teams lukt om deze vier 
activiteiten evenwichtiger en meer in de 
praktijk te brengen, blijken zij succesvol-
ler in hun teamopgave.

Karin Derksen en Lenny Vleugel* 

leerpraktijk

Werken aan teamontwikkel-
ruimte voor betere zorg 
Bijna iedereen in de zorg werkt in teamverband. De één in een team met een leidinggevende, de ander in 

een zelforganiserend of zelfsturend team. In wat voor team je ook werkt, het doel van elk team is dat je 

samen meer en beter presteert dan alleen de som der delen. Dat is niet gemakkelijk. Hoe je dat met je team 

kunt bereiken en dat (in je opleiding al) kunt leren, lees je in dit artikel.
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Figuur 1: Teamontwikkelruimte

werkwijze
Er zijn verschillende mogelijkheden om 
met een team aan teamontwikkelruimte 
te werken en daarmee aan het verbete-
ren van de zorgverlening. Je kunt ervoor 
kiezen om eerst een korte uitleg over 
teamontwikkelruimte te geven, bijvoor-
beeld door het model op een flipover te 
tekenen. Die uitleg is echter niet altijd 
nodig. We schetsen hier drie werkwijzen 
die Marente heeft ingezet.

Breng de teamontwikkeling 
in kaart
Breng samen met het team de team-
ontwikkelruimte in kaart en maak op 
basis daarvan afspraken voor verbete-
ring. Als eerste vult elk teamlid, na een 
gezamenlijk werkmoment als team, 
bijvoorbeeld een teamoverleg of een 
cliëntbespreking, een vragenlijst in. Dit 
kan op papier of digitaal met een gratis 
web-app (www.teamontwikkelruimte.
nl). Je inventariseert als team samen de 
uitkomsten. Vooral in het samen bespre-
ken van de uitkomsten en concrete 
werkafspraken maken om de samen-
werking nog verder te verbeteren, zit de 
meerwaarde. 

Bespreek hoe jullie teamontwikkel-
ruimte eruitziet. Voor een ideale 
teamontwikkelruimte scoor je op alle 
vier de activiteiten tussen de 3-5 en zijn 
de vier activiteiten zoveel mogelijk in 
balans. Bespreek vervolgens individuele 
verschillen in beleving. Hoe komt het 
dat het ene teamlid bijvoorbeeld bij 
organiseren op een 1 uitkomt, terwijl een 
ander een 5 scoort? Ga in op voorbeelden 
die zo’n score onderbouwen en vraag 
door, om elkaar goed te begrijpen. Maak 
op basis van de nabespreking afspraken 
voor de volgende keer. Wat gaan jullie de 
volgende keer nog beter doen?

een voorbeeld van een 
team bij Marente 
Na een korte uitleg scoren de leden 
van het team hun teamontwikkel-
ruimte in de web-app. Dit team staat 
bekend als resultaatgericht. In de 
teamontwikkelruimte scoren ze laag 
op dialoog voeren en reflecteren. Het 
bespreken hiervan biedt sommige 
teamleden een opening om te vertel-
len dat zij zich niet gehoord voelen, 
dat zij onvoldoende ruimte ervaren 
en dat er geen gezamenlijkheid heerst 
in het team. Zij overwegen zelfs om 
het team hierom te verlaten. Het 
team spreekt met elkaar af om, met 
behulp van een teamcoach, aan de 
slag te gaan met het verbeteren van 
hun samenwerking. Door deze team-
gerichte benadering blijft dit team 
in stand en lukt het ze om samen 
wijkverpleging te bieden die het zelf-
management en de zelfredzaamheid 
van cliënt en naasten ondersteunt. 
Zij doen dat vanuit gemeenschappe-
lijke besluitvorming met het team en 
de cliënt en zijn naasten. 

Inventariseer de teamontwik-
kelruimte-kwaliteiten in het 
team

Kijk samen met je team of alle vier de 
activiteiten wel zijn vertegenwoordigd 
in het team. De vier activiteiten zijn te 
vertalen naar persoonlijke kwaliteiten 
van de teamleden. De ene persoon is 
nu eenmaal beter in organiseren en 
een ander in reflecteren. Zet de vier 
activiteiten uit in de ruimte, alsof er vier 
planeten zijn. Elk teamlid kan maar op 
één planeet wonen en moet dus voor 
een van de vier activiteiten kiezen. Licht 
kort toe wat voor ‘soort mensen’ er op 
iedere planeet wonen, gebruik daarbij de 
job-aid waarin de planeten kort worden 
beschreven (zie beschikbare materialen 
en hulpmiddelen). Daarna neemt elk 
teamlid haar plaats in op een van de vier 
planeten. 
Bespreek met elkaar wat opvalt. Zijn alle 
planeten (evenredig) vertegenwoordigd? 
Wat merk je daar als team van? Wat kun 
je daarin nog beter doen? Eindig met 
afspraken over hoe je als team gaat zor-
gen dat alle vier de planeten zo evenre-
dig mogelijk zijn vertegenwoordigd.

Bij Marente
Toen de teamleden zich hadden 
opgesteld op de planeten bleek er 
niemand op de planeet ‘dialoog 
voeren’ te staan. In gesprek met 
elkaar concluderen ze dat ze in hun 
teamoverleg veel aan de orde stellen, 
maar eigenlijk niet echt met elkaar 
bespreken. Zo eindigen veel punten 
in ‘moeten we nog op terugkomen’ en 
komen ze als team niet snel verder. 
Ze spreken af dat ze als een teamlid 
dit signaleert, dit gelijk aangeeft 
en ze verder in gesprek gaan met 
elkaar, totdat ze het punt af kunnen 
ronden. Dit heeft direct effect op de 
uitvoering van de zorgverlening aan 
cliënten, want hierover worden nu 
besluiten genomen en uitgevoerd.

Benut de teamontwikkel-
ruimte-kwaliteiten optimaal
Als je weet wie waar goed in is in 
het team, kun je dat benutten om je 
teamontwikkelruimte nog verder te 
ontwikkelen. Er zijn bijvoorbeeld veel 
teams die vooral veel toekomst creëren 
en organiseren, maar nog weinig reflec-
teren of dialoog voeren. Vaak hebben 
die teams wel teamleden die dat goed 
kunnen. Dat zijn de collega’s die als je 
met elkaar een besluit hebt genomen 
toch nog met een ander idee komen, 
of altijd weer kritische vragen stellen, 
of tegengeluiden laten horen etc.  Vaak 
zijn ze daarmee gestopt, omdat ze door 
de rest van het team worden bestem-
peld als: ‘in de weerstand’, ‘nooit iets 
willen’, ‘lastig’, of ‘vertragend’. Je kunt 
beter gebruik van deze teamleden gaan 
maken door ze te waarderen voor hun 
aanvullende bijdrage aan het team. Dat 
doe je bijvoorbeeld door ze tijdens een 
teamoverleg letterlijk naast elkaar te 
laten zitten. Op die manier kunnen ze 
elkaar steunen als dat nodig is.
Geef ze tijdens een overleg, voordat je 
als team een besluit neemt of een punt 
afrondt, altijd nog het woord. Misschien 
hebben ze nog vragen, andere ideeën of 
gezichtspunten waar je als team nog niet 
aan hebt gedacht. Op die manier zorg je 
als team dat je weloverwogen besluiten 
neemt. Je kunt hierbij de activiteiten-
kaarten gebruiken die bij de beschikbare 
hulpmiddelen worden genoemd.

Omgeving

Team- 
ontwikkel- 

ruimte

Reflec- 
teren

Organi- 
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Bij Marente
Dit team loopt goed, maar heeft 
moeite met de nieuwe werkwijze in 
de thuiszorg.
Uit de teamontwikkelruimte-evalu-
atie blijkt dat dit team de activiteit 
‘toekomst creëren’ veel minder in 
praktijk brengt dan de andere activi-
teiten. Kijkend naar de persoonlijke 
kwaliteiten in het team blijkt dat 
één teamlid hierover beschikt en dat 
is de junior-wijkverpleegkundige 
in het team. Het team concludeert 
samen dat deze junior vooralsnog het 
team niet meekrijgt in haar ideeën 
en input. Ze spreken af dat ze haar 
meer ruimte zullen geven en beter 
en serieuzer gaan luisteren naar 
haar inbreng. Zij werken samen aan 
het focussen op hun gezamenlijke 
opgave, optimale zorg voor de cliënt 
vanuit de nieuwe werkwijze, en wat 
ze hiervoor moeten doen als team.

Beschikbare materia-
len en hulpmiddelen
Voor het creëren van teamontwikkel-
ruimte in je team zijn er de nodige gratis 
hulpmiddelen beschikbaar:
• Een	web-app	om	de	teamontwikkel-

ruimte met je team samen te evalue-
ren. Eén teamlid maakt een team aan
in die web-app en voegt een datum
toe wanneer jullie willen evalueren.
De andere teamleden melden zich
aan in de web-app. Na een samen-
werkingsmoment, bijvoorbeeld een
teamoverleg of cliëntenbespreking,
vult iedereen de vragen in de app
in. Dat duurt maximaal 3 minuten.
Daarna bespreek je met elkaar de
uitkomsten en maak je afspraken
voor de volgende keer. Alles bij elkaar
duurt dit 10-15 minuten.

• De	planeten	van	teamontwikkel-
ruimte, waarin voor elke planeet is
beschreven wat voor ‘soort mensen’
daarop wonen. Die beschrijving leest
iemand uit het team voor. Je plaatst
in de ruimte vier planeten en ieder
teamlid neemt plaats op de planeet
die het allerbest bij haar past.

• De	activiteitenkaarten kun je
verdelen over het team, passend bij
de persoonlijke kwaliteiten van de
teamleden. Je wordt er dan
verantwoordelijk voor dat die acti-
viteit voldoende wordt ingezet door

het team. Of je kunt voor activiteiten 
die je als team weinig inzet de kaart 
geven aan teamleden die dat wel 
kunnen. Zij krijgen dan de opdracht 
om de kaart omhoog te houden zodra 
zij vinden dat die activiteit nodig is in 
het team. Als ze dat doen, krijgen ze 
ook gelijk het woord in het team.

• Het	werkboek	teamontwikkeling
van In voor Zorg (Derksen & Boers,
2015). In dat werkboek zijn voor elke
activiteit van teamontwikkelruimte
vijf heel praktische werkvormen
beschreven die je als team in kunt
zetten om die activiteit te verbeteren.

tips
1. Leer wat er nodig is voor effectief

teamwerk en teamontwikkeling en
wat wel en niet (bewezen) werkt. Die
kennis en kunde eigen maken is zo-
wel in organisaties voor medewerkers
en managers belangrijk, maar ook in
de opleiding. Iedereen werkt steeds
vaker in een team. We gaan er maar
vanuit dat als we een groep mensen
samenvoegen en ze ‘team’ noemen,
dat ze vanzelf wel zo samen gaan
werken dat ze het beste uit elkaar en
het geheel weten te halen. Niets blijkt
minder waar!

2. Zorg dat je als team samen een helder
doel of opgave hebt en dat je als team
weet wanneer je het goed doet. Hoe
scherper elk teamlid dit voor ogen
heeft, hoe groter de kans op team-

 succes. Een aardige test is om in een 
teamoverleg elk teamlid een post-it 
te geven en op te schrijven wat het 
belangrijkste doel is. Als dat helemaal 
overeenkomt, ben je als team goed 
op weg. Als er grote verschillen zitten 
tussen de teamleden, dan is er nog 
werk te doen in het afstemmen van 
het gezamenlijke doel.

3. Verdeel de taken in het team. Zorg
dat ieders bijdrage aan het teamdoel
helder is. Hoe duidelijker dat is, hoe
groter de kans dat iedereen optimaal
bijdraagt. Immers, als je weet dat
jouw bijdrage echt verschil maakt en
waarom dat belangrijk is, zul je beter
je best doen, want jouw inspanning
doet er dus toe.

4. Herken vragen die worden gesteld als
teamontwikkelvragen. Bijvoorbeeld
‘we willen leren om elkaar meer
feedback te geven’, of ‘we kunnen zo
moeilijk besluiten nemen’, etc. Leer
teams om daar als team, als geheel,

beter in te worden.
5. Teamontwikkeling betreft de hele

organisatie. Allereerst vraagt het om
kritisch te kijken naar wat teams zijn
in de organisatie en of die teams wel
zo zijn ingericht dat ze überhaupt
een kans hebben om succesvol te zijn.
Daarnaast vraagt het van managers
dat zij leren om teamgericht leiding
te geven en niet meer alleen individu-
gericht. Van ondersteuners vraagt het
ook dat zij teamgericht leren onder-
steunen, naast het ondersteunen van
individuele medewerkers.
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