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De laatste jaren wint het werken in teams enorm aan 
populariteit. Organisaties lijken massaal te geloven in 
het acroniem: Together Everyone Achieves More. Een 
mooi streven, maar uit onderzoeken blijkt helaas dat 
het maar weinig teams lukt om die heilige graal te vin-
den. Veel teams lukt het niet om beter te presteren dan 
hun beste teamlid alleen zou kunnen (Rietzschel, 
Nijstad & Stroebe, 2006). Als dat niet lukt, kost wer-
ken in een team vaak meer dan het oplevert. 
Met die toenemende populariteit van teams, maar 
vaak teleurstellende resultaten, dient de volgende 
vraag zich steeds vaker aan: hoe kunnen teams zich 
ontwikkelen, zodat ze samen wél meer presteren dan 
het beste teamlid alleen kan? Deze vraag staat centraal 
in onze nieuwe themareeks over teamontwikkeling.

Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar teams en de 
eff ectiviteit van teams. Daarnaast wordt er in de praktijk 
veel gewerkt en geëxperimenteerd met teams en aandacht 

besteed aan teamontwikkeling. In de themareeks belichten 
we graag de verschillende factoren die een rol spelen in 
teamontwikkeling, hoe die factoren met elkaar samenhan-
gen en zijn te beïnvloeden. In dit inleidende artikel verken-
nen we globaal wat voor soorten teams er zijn en welke 
factoren van invloed zijn op teamontwikkeling. Voordat 
we inzoomen op die beïnvloedende factoren, staan we 
eerst stil bij het begrip ‘team’ en de soorten teams. 

Wat is een team?
Met de toenemende belangstelling voor het werken in 
teams lijkt ook de verscheidenheid aan teams toe te 
nemen. Vroemen (2009, p.31) schrijft: ‘niet elke groep 
is een team’. Dat is zeker waar, maar welke groep is dan 

wel een team? Er zijn veel verschillende defi nities, de 
overeenkomst uit al die defi nities hanteren wij voor de 
themareeks.

Een team is een beperkte groep mensen (2 tot ca.10) die 
samenwerken aan een bepaald doel. 

Het doel van een team is dat zij samen beter in staat 
zijn om een complexe opdracht uit te voeren dan een 
individu alleen (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). 
De hier gegeven defi nitie is een ruime omschrijving. 
Het moge duidelijk zijn dat er veel verschillende soor-
ten teams bestaan, daarom verkennen we dat eerst 
nader. Teams verschillen onder andere in: teamtaak, 
levensduur, stabiliteit, samenstelling en leiderschap. 
Soms hangen die verschillen ook met elkaar samen.

Sommige onderzoekers zeggen dat teams afhankelijk 
van hun ‘teamtaak’ heel verschillend functioneren 
(Mathieu, Maynard, Rapp & Gilson, 2008). Volgens 
hen functioneert een team dat een nieuw product ont-
wikkelt anders dan een team dat dagelijks samen een 
zo goed mogelijke zorg verleent aan een beperkte 
groep cliënten. 
In het eerste geval, het team dat een product ontwik-
kelt, gaat het vaak om een tijdelijk team: een project-
groep, werkgroep of ‘taskforce’. Zij werken samen aan 
een complexe urgente opdracht. Ze worden speciaal 
rondom deze opdracht samengesteld, meestal op basis 
van inhoudelijke expertise die voor de opdracht nodig 
is. Deze teams zijn soms weinig stabiel. Afhankelijk 
van de fase in de opdracht en de daarvoor benodigde 
expertise, worden er teamleden aan het team toege-
voegd en vertrekken er teamleden. De focus van alle 
teamleden ligt sterk op de gezamenlijke taak, want 
daarvoor is het team samengesteld.
In het tweede geval, het team dat zorg verleent aan een 
groep cliënten, gaat het meestal om een team als orga-
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nisatorische eenheid. Die teams kennen veelal een 
lange(re) levensduur en zijn ingebed in de hiërarchie van 
de organisatie. Vaak zijn dit stabiele teams, waarin de 
teamleden soms jarenlang met elkaar samenwerken. De 
gezamenlijke taak van deze teams staat de teamleden 
meestal minder scherp voor ogen. Ze hebben een rou-
tine en vaste patronen in de samenwerking ontwikkeld 
en daarbinnen doet elk teamlid ‘gewoon zijn eigen werk’.
In de themareeks zijn we benieuwd of teamontwikke-
ling verschilt afhankelijk van de taak van het team.

De samenstelling van teams kan verschillen. Soms zijn 
het monodisciplinaire teams, bijvoorbeeld een team 
van verzorgenden. Soms multidisciplinair, bijvoorbeeld 
als er in dat team ook verpleegkundigen, huishoudelijk 
medewerkers en artsen zitten. Hoe groter de diversiteit 
in teams, zowel qua vakgebied als persoonlijk, hoe 
moeilijker het is om samen te werken. Ieder vakgebied 
kent zijn eigen taal en opvattingen, waardoor mensen 
elkaar moeilijker begrijpen. Hoe meer iemand een col-
lega als anders dan zichzelf ervaart, hoe minder hij 
geneigd is om zijn kennis en kunde met die ander te 
delen (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009).

Bovendien verschillen teams qua sturing. Veel teams 
kennen een formele leider en hebben een duidelijke 
hiërarchie in hun team. In andere teams zijn de team-
leden ‘gelijken’. Zij werken soms met een informele 
leider of ze delen het leiderschap. Momenteel ontwik-
kelen veel organisaties hun teams richting zelfstu-
rende, zelfverantwoordelijke of zelforganiserende 
teams. Dit is enerzijds ingegeven door een kostenbe-
sparing en anderzijds door de wens om meer ruimte 
te geven aan professionals en om hun kwaliteiten beter 
tot hun recht te laten komen.

In alle bovenstaande soorten teams is het helder wie 
er tot het team behoort en wie niet; er is een duide-
lijke grens tussen het team en de omgeving. We zien 
echter ook steeds vaker teams waarin die grenzen ver-
vagen, of waarin de grenzen door de tijd heen regel-
matig verschuiven. Denk bijvoorbeeld aan teams die 
over organisaties heen samenwerken, netwerkteams 
of teams van zzp’ers die in wisselende coalities of col-
lectieven samenwerken. 

De vraag is of de verschillen die we duiden wat betreft 
soorten teams ook van invloed zijn op de ontwikkeling 
van teams? En zo ja, hoe dan?

Welke factoren beïnvloeden de 
teamontwikkeling?
Kijken we naar teameff ectiviteit, dan lijken daar in 
hoofdlijnen slechts vier factoren op van invloed te zijn: 
de samenstelling, de samenwerking, leiderschap en de 
omgeving. Aangezien teamontwikkeling in belangrijke 
mate gericht is op het vergroten van de eff ectiviteit 
van teams, verkennen we deze vier beïnvloedende fac-
toren nader en kijken we hoe ze samenhangen met 
teamontwikkeling. 

Beïnvloedende factor 1: Teamsamenstelling
Teams zijn beter in staat om complexe vraagstukken 
op te lossen dan individuen, door hun diversiteit aan 
kennis en kunde. Eén persoon alleen beschikt niet over 
alle benodigde kennis, vaardigheden en ervaring om 
een complex vraagstuk op te lossen. Veel onderzoeken 
beogen inzicht te geven in de samenhang tussen di-
versiteit en teamproductiviteit. Diversiteit lijkt bevor-
derlijk, echter tot op zekere hoogte. Te grote verschil-
len tussen teamleden onderling beïnvloeden de 
teamprestaties negatief (Mesmer-Magnus & De-
Church, 2009), omdat ze de uitwisseling tussen team-
leden en daarmee de teamontwikkeling belemmeren. 
Een andere onderzoeksstroming richt zich op ‘faultli-
nes’ (Rupert, 2010) in teams. Een ‘faultline’ is een 
breuklijn. Door breuklijnen ontstaan er homogene 
subgroepen in teams, bijvoorbeeld een subgroep 
nieuwkomers en een subgroep oudgedienden. Deze 
subgroepvorming maakt het moeilijker om de diversi-
teit in het team optimaal te benutten en je als team 
verder te ontwikkelen.

Naast de vraag uit wat voor soort mensen het team 
idealiter bestaat, speelt de vraag uit hoeveel mensen 
het team het beste kan bestaan. De meeste onderzoe-
ken lijken het daarin wel aardig met elkaar eens: de 

groep moet voldoende groot zijn om diversiteit toe te 
laten en klein genoeg zodat elk teamlid ook daadwer-
kelijk kan bijdragen. Getallen variëren van 3-8 team-
leden. Volgens Belbin (2010) is een team van 10 per-
sonen al moeilijk in staat om gezamenlijk besluiten te 
nemen. 
Vragen die in de themareeks ‘Teamontwikkeling’ aan 
de orde zullen komen, zijn onder andere: hoe beïn-
vloedt de teamsamenstelling teamontwikkeling? 
Wat kun je qua teamsamenstelling doen om de team-

Hoe groter de diversiteit in teams, 
hoe moeilijker het is om samen te 
werken
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ontwikkeling te bevorderen? En kun je door team-
ontwikkeling bevorderen dat teams een hoge mate 
van diversiteit binnen het team productief leren 
maken? 

Beïnvloedende factor 2: Teamsamenwerking
Ook al is teamsamenstelling een belangrijke factor; we 
weten allemaal dat het team met de beste spelers op 
het veld niet vanzelfsprekend wereldkampioen wordt. 
Dat hangt in grote mate af van hun samenwerking.
Een voetbalteam wordt alleen wereldkampioen als de 
teamleden elkaar feilloos weten te vinden op het veld. 
Als ze elkaar bijna ‘blindelings’ kunnen aanspelen, el-
kaar door en door kennen in het spel, op elkaar durven 
vertrouwen en elkaar wat gunnen. Ze trainen daarom 
intensief en dagelijks. Ze zijn dus continu de samen-
werking aan het oefenen, oftewel: met teamontwikke-
ling bezig. 

In teams in organisaties is een belangrijke succesfactor 
in de samenwerking de informatie-uitwisseling tussen 
de teamleden (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009). 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe die informa-
tie-uitwisseling verloopt en wat daarin bevorderende 
en belemmerende factoren zijn. We kennen het alle-
maal wel: je brengt iets in je team in, daar voegen an-
dere teamleden iets aan toe en in een mum van tijd 
heb je samen iets bedacht wat je in je eentje nooit had 
gekund. Dergelijke teams lukt het gemakkelijk om in-
formatie te delen met elkaar en vanuit de eigen ach-
tergrond en expertise dingen aan elkaar toe te voegen 
waardoor nieuwe kennis ontstaat. 
Er zijn echter ook teams waarin je idee niet wordt ge-
hoord, of wel wordt gehoord maar niet wordt begre-
pen. Dit kan uitermate frustrerend zijn. In die teams 
is de informatie-uitwisseling verre van ideaal. 

Informatie-uitwisseling en het optimaal gebruikmaken 
van ieders kwaliteiten in het team vraagt erom dat 
iedereen wordt gehoord. Onderzoek daarnaar gaat over 
‘voice’: hoe geef je elk teamlid een ‘stem’ in de samen-
werking? Dit focust veelal op dialoog en refl ectie. An-
dere onderzoeken focussen juist op de gezamenlijke 
agenda en een gezamenlijke focus op het resultaat. Dit 
betreft één van de paradoxen (Smith & Lewis, 2011) 
waarmee teams worden geconfronteerd. Teams moe-
ten zowel versnellen en focussen, als ook vertragen en 

verbreden om tot duurzaam resultaat te komen. Doen 
ze dat niet, kiezen ze voor één van beide kanten, dan 
keert op een later moment altijd de spanning terug. 
Dit hangt soms samen met confl icten, een ander be-
langrijk aspect in teamsamenwerking. Confl icten kun-
nen destructief en constructief zijn. Al het voorgaande 
heeft onder andere te maken met het teamklimaat, de 
(psychologische) veiligheid (Edmondson, 1999), ver-
trouwen (Lencioni, 2012) en ‘groupthink’ (Janis, 1972) 
in teams. 

Een hele andere stroming richt zich op teamfasen. 
Tuckman (1965) introduceerde als eerste teamfasen. 
Zijn vier fasen zijn nog steeds heel bekend: ‘forming, 
storming, norming en performing’. Hier is veel kritiek 
op, omdat er empirisch geen bewijs voor te vinden is. 

Recente kritiek op het idee van de teamfasen is dat 
teams steeds sneller prestaties moeten leveren en een 
kortere levensduur kennen, waardoor het doorlopen 
van al die fasen niet meer aansluit bij de huidige druk 
en dynamiek (Van der Schoor & Van de Wiel, 2013).

In de themareeks over Teamontwikkeling zijn we dan 
ook benieuwd hoe teams de informatie-uitwisseling in 
hun team kunnen verbeteren. Hoe kun je elkaar beter 
‘leren verstaan’? Hoe leer je om elkaar actief op te zoe-
ken en te bevragen op kennis en kunde? Hoe ontwikkel 
je als team een positief (leer)klimaat, waarin iedereen 
een stem heeft? Hoe leer je een confl ict constructief 
aan te gaan, ‘de plek der moeite’ op te zoeken als team? 
Hoe ontwikkel je je als team in het omgaan met para-
doxen om te komen tot duurzame oplossingen? 

Beïnvloedende factor 3: Leiderschap
Leiderschap wordt veel genoemd als cruciale factor 
voor teamsucces (Carton, Murphy & Clark, 2014; Hoch 
& Morgeson, 2014). Leiderschap kan een team stimu-
leren om beter te presteren dan het beste teamlid al-
leen kan, maar het kan een team daarin ook hinderen. 
Stimulerend lijkt in ieder geval gedeeld of gespreid 
leiderschap (Pearce & Sims, 2002). Dit ontstaat echter 
in de meeste teams niet vanzelf, dat moeten teamleden 
leren en veelal hebben ze een ondersteunende inter-
ventie of structuur nodig.

Teams lijken sterk geneigd om toch met één persoon 
als leider te werken. Coachend leiderschap of een mix 
van zowel directief als coachend leiderschap lijken dan 
productief (West & Hirst, 2005). Directief leiderschap 
zonder de aanvulling van coachend leiderschap belem-
mert het team in zijn prestaties, aldus West & Hirst. 

Het team met de beste spelers 
wordt niet vanzelfsprekend 
wereldkampioen
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Leiders geven dan te weinig ruimte aan de teamleden, 
waardoor de diversiteit van kwaliteiten niet voldoende 
tot haar recht komt. Coachend leiderschap kan wel 
stimuleren tot optimale prestaties, omdat coachend 
leiderschap juist wel ruimte schept voor andere team-
leden met hun specifi eke talenten en kwaliteiten. 
In de themareeks gaan we ook op zoek naar antwoor-
den op vragen als: hoe ontwikkelt een team stimulerend 
leiderschap? Hoe leert een team het leiderschap te de-
len? Hoe ontwikkelt een team coachend leiderschap als 
het team zelf ook nog volop in ontwikkeling is? 

Beïnvloedende factor 4: De omgeving
Over deze factor lijkt – gebaseerd op onderzoek – het 
minst bekend. Terwijl een team natuurlijk altijd in een 
groter geheel, een omgeving, functioneert en alleen ef-
fectief is als de aansluiting met die omgeving goed is. 
Bijvoorbeeld een team productontwikkeling kan een 
fantastisch nieuw product ontwikkelen, maar als er 
geen markt voor is en er geen klant zit te wachten op 
dat mooie, nieuwe product, zijn ze helaas niet succesvol. 

Veel teams functioneren binnen of vanuit een organi-
satie. Die organisatie beïnvloedt waarschijnlijk de 
ruimte die een team ervaart en de ruimte die een team 
opzoekt en creëert. Dit beïnvloedt waarschijnlijk de 
teamprestaties en de teamontwikkeling. Helaas lijkt 
hier nog relatief weinig over bekend. 
Vragen die evenwel relevant zijn met betrekking tot 
teamontwikkeling, zijn: hoe kan een team leren om 
goed in verbinding te blijven met de omgeving? Hoe 
ontwikkelt een team de balans tussen ‘in verbinding 
zijn’ en ‘onafhankelijk zijn’? Hoe kan een team zich 
ontwikkelen om invloed uit te oefenen op de omge-
ving?

Tot slot
Deze verkenning, die zeker niet volledig is, laat zien 
hoe complex en uitdagend het succesvol functioneren 
en ontwikkelen van teams is. Naarmate organisaties 
steeds meer het werk in teams organiseren, nemen de 
vragen rondom teamontwikkeling snel toe. Managers 
en HRD-adviseurs zullen de komende jaren alleen maar 
meer met teamontwikkelvragen worden geconfron-
teerd. Een ‘must’ dus, voor elke manager en HRD-ad-
viseur, om zich te verdiepen in teamontwikkeling en 
de mogelijke aanpakken daarvan. Met de themareeks 
willen we daarom meer inzicht bieden, handvatten ge-
ven en tools en tips aanreiken voor teamontwikkeling. 
Kortom, we bieden bagage voor managers en HRD-
adviseurs, zodat zij teams kunnen helpen om samen 
beter te presteren dan het beste teamlid alleen kan. •
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Wil je bijdragen aan deze themareeks, vanuit je praktijk- of 
onderzoekservaring? 
We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal!
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