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inleiding

Situering

Vaak worstelen leidinggevenden met het aansturen van hun team. Vele teams 

beantwoorden niet aan de soms hooggespannen verwachtingen die we ervan 

hebben of aan wat de literatuur over teamwerk voorspiegelt. Leidinggevenden 

lijken een kader te missen om te begrijpen wat er – vooral in de onderstroom van 

de groep – gebeurt. Ze hebben behoefte aan handvatten, zeker wanneer het niet 

zo vlot loopt in hun team. Tools en methodieken schieten helaas vaak tekort en 

zijn niet afgestemd op de specifieke situatie van elk team. Bij spanning is de na-

tuurlijke reflex van vele leidinggevenden om zich af te schermen voor de complexe 

en conflictueuze realiteit. Ze minimaliseren problemen, schieten door in het op-

peppen van een team dat niet mee wil, zoeken hun heil in (te) snelle oplossingen 

of verkrampen bij conflict en ‘managen’ de verschillen weg. Dit leidt paradoxaal 

genoeg tot het overnemen van de verantwoordelijkheid van medewerkers, zodat 

die de kans niet krijgen om zelf tot duurzame oplossingen te komen. Leidingge-

venden hypothekeren op deze manier de doorontwikkeling van hun team of or-

ganisatie naar een hoger niveau van functioneren. Heel wat potentieel in groepen 

en teams blijft hierdoor onbenut.

Het werken in teams is ondertussen vanzelfsprekend in organisaties. Dit betekent 

helaas niet dat ook de relevante kennis en vaardigheden over teamwerk bij leiding-

gevenden en medewerkers gemeengoed zijn. Steeds valt het me op hoe weinig 

bagage over groepsdynamica en teamwerk leidinggevenden meekrijgen. Weinig 

leiderschapsprogramma’s besteden aandacht aan de dynamieken in groepen en de 

manier waarop leidinggevenden een ontwikkelingsgerichte rol kunnen spelen in 

het begeleiden van een team. Dit boek is daarom in eerste instantie bestemd voor 

al wie leiding geeft aan functionele groepen en teams, zoals managers, directeuren, 

coördinatoren, afdelingshoofden, projectleiders en voorzitters. Maar ook team-

coaches, facilitatoren, bemiddelaars en trainers kunnen er hun voordeel mee doen.

TEAMLEIDERSCHAP-press-c.indd   9 25/10/13   15:47



teamleiderschap als ambacht10

Met dit boek wil ik in de eerste plaats kennis en inzichten over groepsontwikkeling 

en teamcoaching delen. Al jaren ben ik gefascineerd door de potentiële kracht van 

groepen, de ingrediënten die tot magie in teams leiden, de onderstroom in groepen 

en de dynamieken van verschil. Mijn ambitie is om minder bekende inzichten en 

concepten uit de organisatie-, groepsdynamische en conflictliteratuur toeganke-

lijk te maken voor een breder publiek. Ik integreer hierbij verschillende perspec-

tieven op teamwerk met een bijzondere aandacht voor het leiding geven aan re-

laties in teams. De focus ligt hierbij op de specifieke rol van teamleiderschap: het 

bewust kiezen om te investeren in de ontwikkeling van zijn groep medewerkers 

naar een effectief team. Dit boek biedt teamleiders hiervoor een relationeel, pro-

cesmatig en groepsdynamisch perspectief.

In de tweede plaats deel ik ook voorbeelden uit mijn praktijk als teamcoach, team-

bemiddelaar en procesbegeleider om concepten en inzichten tot leven te brengen. 

Het zullen voor vele leidinggevenden herkenbare verhalen zijn over de dagelijkse 

worsteling van het samenwerken. Hiermee probeer ik een realistisch beeld te 

schetsen van de uitdagingen waar teamleiders mee geconfronteerd worden.

Tot slot is dit boek ook bedoeld om leidinggevenden methodisch te ondersteunen 

en concrete handvatten aan te reiken voor hun eigen praktijk. Het is geen simplis-

tisch ‘kookboek’ voor teamwerk; dit zou de complexiteit van samenwerking onrecht 

aandoen. Het boek heeft de ambitie om een verdiept inzicht te bieden in wat er 

leeft in teams, wat de betekenis van sommige groepsfenomenen is, wat groepen 

nodig hebben om door te ontwikkelen tot zelfsturende, gezonde en productieve 

teams en welke cruciale rol teamleiders hierin kunnen spelen door wie ze zijn, 

waar ze aandacht aan geven en welke interventies ze inzetten in hun dagelijkse 

praktijk van leiding geven. Het boek wil een gids zijn die inspireert om met nieu-

we ‘brillen’ naar het team te kijken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken in het 

concreet aansturen van het team.

In deze inleiding geef ik eerst een korte schets van de context van teamwerk van-

daag. Een aantal belangrijke voorwaarden om teamwerk te ondersteunen in de 

organisatie komt aan de orde. Ik kader ook het belang van krachtige en zelf sturende 

teams in de bredere beweging die in organisaties bezig is. Tot slot overloop ik de 

structuur en de inhoud van het boek.
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Teamwerk: tussen retoriek en realiteit

Teams zijn sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de bouwsteen van de mees-

te organisaties. Teamwerk leek dé oplossing voor een hogere productiviteit, een 

beter welzijn en voor de ontwikkeling van medewerkers. Het teamconcept is on-

dertussen niet meer weg te denken in onze organisaties. Organisaties bestaan uit 

een veelheid aan groepen, zoals managementteams, stuurgroepen, projectteams, 

task forces, comités, zelfsturende productieteams, virtuele ontwikkelingsteams en 

global business teams. Maar niet elke functionele groep is ook een team. Wat is 

het verschil? Een groep bestaat uit een aantal individuen en vormt een herken-

bare eenheid, cluster of samenstelling. Zo kan je bijvoorbeeld spreken over de 

groep mensen die met kwaliteit bezig is in een organisatie of de groep managers 

die deelneemt aan een strategische meeting. Een team bestaat uit een aantal 

mensen dat in een min of meer stabiel verband samenwerkt aan een gezamen-

lijke taak. Deze taak is de bestaansreden van het team en maakt de teamleden van 

elkaar afhankelijk (Hovelynck & Prins, 2007). Teamwerk is dus vooral zinvol als de 

taken onderling sterk afhankelijk zijn en het werk complex is. Een team heeft een 

‘externe’ taak, namelijk het leveren van resultaten voor externe of interne klanten. 

Daarnaast heeft het ook een ‘interne’ taak, namelijk de impliciete opdracht om de 

onderlinge samenwerking in het team in stand te houden of verder te ontwikkelen 

(Gerritsen, 1980).

Er is veel retoriek rond teamwerk en slogans zoals ‘team: Together Everybody 

Achieves More’ zijn niet van de lucht. Organisaties lijken te verwachten dat team-

werk medewerkers creatief, productief en efficiënt maakt. Soms klopt dit ook, maar 

dikwijls voldoen teams niet aan de hooggespannen verwachtingen. Voor som-

mige groepen is het zelfs beter om niet als team te werken. Een faculteitsraad in 

een universitaire context bijvoorbeeld, hoeft meestal geen interafhankelijke actie 

te ondernemen; in het dagelijks werk functioneren de leden namelijk ook onaf-

hankelijk van elkaar. Volgens Guzzo (1996) heeft het teamconcept een superieure 

bijklank gekregen; daarom spreken organisaties misschien nogal gemakkelijk over 

teamwerk. Hackman (2009) spreekt zelfs van een ‘cultus’ van teams. In de litera-

tuur over organisatieontwikkeling heeft de notie team een normatieve betekenis. 

Het uitgangspunt is dat de productie van de organisatie toeneemt door het inzet-

ten van teamwerk dat gebaseerd is op waarden zoals participatie en openheid (o.a. 

Dyer, 1977).
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Het label team op zich roept meestal positieve associaties en verwachtingen op. 

De evidente vraag is dan waarom teams zo populair zijn. Hun aantrekkingskracht 

is grotendeels te danken aan het feit dat teams zowel op organisatorisch als op 

sociaal vlak een meerwaarde bieden. In de eerste plaats maken teams het moge-

lijk om de inspanningen van onafhankelijke personen te combineren om het hoofd 

te bieden aan de complexiteit van het werk. Teams zijn in staat om ingewikkelde 

en veelzijdige taken uit te voeren, ze zorgen voor creatieve oplossingen, ze dienen 

om het werk van verschillende afdelingen te coördineren en om complexe beslis-

singen te implementeren. Teamwerk draagt dus bij aan het bereiken van de orga-

nisatiedoelstellingen. Daarnaast vervullen teams ook een sociaal-psychologische 

functie. Goed functionerende teams komen tegemoet aan onze behoefte aan 

sociale interactie en onze wens om ergens bij te horen. Ze bieden ons een identi-

teit en helpen om de onzekerheid op het werk te dragen; samen voelen we ons 

minder angstig en machteloos. Werken in teamverband heeft in veel gevallen een 

motiverend effect op mensen. We voelen ons gewaardeerd, gedragen en leveren 

samen een waardevolle bijdrage aan de organisatie. Door de onderlinge sociale 

en emotionele steun dragen teams bij aan een meer bevredigende en produc-

tieve werkomgeving. Goed functionerende teams maken niet alleen op een ef-

fectieve manier gebruik van de aanwezige energie, ze creëren daarnaast ook 

nieuwe energie. In dat geval is de zogenaamde synergie groter dan de som van de 

gecombineerde individuele energie van de teamleden, of 1+1=3.

Uiteraard is het niet altijd rozengeur en maneschijn in teams. Slecht functione-

rende teams vormen in veel organisaties een bron van stress en demotivatie. Ze 

kosten organisaties handenvol geld, onder andere door ondermaatse prestaties, 

een hoge foutenmarge, een groot verloop of door langdurige conflicten waaraan 

heel wat zichtbare en onzichtbare kosten verbonden zijn. In de volgende paragraaf 

stip ik een aantal belangrijke organisatorische voorwaarden voor effectief teamwerk 

aan. Teamwerk gaat namelijk niet vanzelf.

Voorwaarden voor effectief teamwerk

Effectief teamwerk vraagt een consistente omkadering om teams optimale kansen 

op succes te bieden en om een toegevoegde waarde voor de organisatie te garan-

deren. In veel organisaties wringt hier het schoentje. Het organisatiebeleid en het 

management, human resources, de leidinggevenden zelf en de medewerkers 

spelen hier allen een belangrijke rol.
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In de eerste instantie is een consistent beleid rond teamwerk noodzakelijk. Er gaapt 

soms een kloof tussen het discours en het concrete beleid dat organisaties voeren. 

We spreken over een team en managen de leden als individuen. De infrastructuur 

van organisaties, zoals compensatiesystemen, hebben de betekenis van het team-

concept nog niet geïntegreerd. Als het erop aan komt, gaat het management er 

van uit dat het individu, en niet het team, de belangrijkste eenheid van effectiviteit 

is (West, 1994; Senge et al., 1994). Wanneer organisaties teamwerk alleen organi-

seren op het uitvoerende niveau (bv. sales teams) en de rest van de organisatie op 

de oude wijze functioneert, dan blijft teamwerk een geïsoleerd fenomeen. Team-

werk vraagt om expliciete ondersteuning, zodat mensen leren samen te werken 

met elkaar en leidinggevenden de kans krijgen om te leren hoe ze hun team best 

aansturen. Het is onvoldoende om teams alleen op structureel niveau en ‘op bevel’ 

te organiseren en vervolgens te veronderstellen dat een goede samenwerking 

automatisch zal volgen. Krachtige teams hebben een zekere mate van bewegings-

vrijheid nodig. In hiërarchische organisaties staan degenen die de macht in han-

den hebben wellicht huiverig tegenover het empoweren van teams. Is het manage-

ment bereid om teams autonomie te geven? Of is het management misschien bang 

voor sterke, zelfsturende teams? En hoe goed spelen teams het politieke spel in 

een organisatie, zodat ze hun voortbestaan kunnen vrijwaren?

Een belangrijke voorwaarde is ook dat de organisatie realistische verwachtingen 

heeft van teamwerk. Helaas leven er heel wat misverstanden. We geloven bijvoor-

beeld dat teams die harmonieus samenwerken tot betere prestaties komen dan 

teams waar dat niet zo is. Het omgekeerde blijkt juist waar. In een team dat pro-

ductief is geweest en hier erkenning voor krijgt, zullen de teamleden tevreden zijn 

en niet andersom. Een tweede misverstand is dat hoe groter een team is, hoe 

beter het zou werken omdat er meer ‘resources’ beschikbaar zijn waarop de groep 

een beroep kan doen. Kleinere teams met minder dan tien leden blijken gemak-

kelijker aan te sturen, omdat er minder onderlinge relaties te managen zijn. Een 

laatste fabel is dat teams die lang samenwerken elkaar niet meer aanspreken op 

fouten waardoor de productiviteit zou dalen. Het blijkt juist dat veel teams te 

weinig gelegenheid krijgen om voldoende lang samen te werken; hierdoor krijgen 

teamleden de kans niet om elkaar te leren kennen, te groeien als groep en goed te 

leren samenwerken (Hackman, 2009).

Teams vertegenwoordigen belangrijke waarden in onze westerse cultuur, zoals 

informaliteit, gelijkheid, empowerment, participatie en gedeelde verantwoorde-

lijkheid. Idealiter zou de organisatiecontext waarin teams ingebed zijn congruent 
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moeten zijn met deze waarden. Het management kan teams inzetten als vehikel 

voor de socialisatie van nieuwe medewerkers en voor het doorgeven van en con-

creet vormgeven aan de waarden van de organisatie. Zo zijn teams potentieel een 

cultuurdrager voor de organisatie.

Ten tweede speelt Human Resources een belangrijke rol in het ondersteunen van 

teamwerk. Wanneer hr zich vooral richt op de selectie van individuen, het opvol-

gen en evalueren van individuele prestaties, het opmaken van persoonlijke oplei-

dingsplannen en het uittekenen van individuele loopbanen, dan biedt dit weinig 

steun aan samenwerking op teamniveau. Zo ontstaat een paradoxale situatie waar 

medewerkers enerzijds overtuigd worden van het belang van teamwerk, maar 

anderzijds op het einde van de rit toch individueel afgerekend worden. Door 

teamleden zorgvuldig te selecteren, teams zo samen te stellen dat ze voldoende 

divers en complementair zijn, teamprestaties te belonen, en door het valoriseren 

van teamcoaching als kerntaak van leidinggevenden kan hr een katalysator van 

teamwerk betekenen.

hr kan ook een belangrijke bijdrage leveren door in te spelen op de verande-

rende organisatiecontext en de nieuwe vormen van teamwerk die zijn ontstaan. 

De teams van vandaag zijn niet meer dezelfde als die van 20 jaar geleden. Leiding 

geven aan teams stelt teamleiders dus voor nieuwe uitdagingen. Een eerste feno-

meen is wat Guzzo (1996) de ‘erosie’ van teamgrenzen noemt. Een grens, die zowel 

fysiek (bv. een apart bureau voor het team) als psychologisch (bv. duidelijkheid 

over wie bij het team hoort en wie niet) kan zijn, vormt een afbakening tussen het 

team en de omgeving. In de laatste jaren zijn de teamgrenzen vervaagd. Door de 

opkomst van de informatietechnologie zijn virtuele teams, thuis werken en ver-

gaderen op afstand ondertussen ingeburgerd. Voor veel teams is het niet vanzelf-

sprekend om elkaar regelmatig als voltallig team in levende lijve te ontmoeten. 

Een tweede fenomeen is het meervoudig lidmaatschap; mensen zijn steeds vaker 

lid van verschillende groepen en teams, zowel binnen als buiten de organisatie. 

Dit vermindert de betrokkenheid bij het team en leidt soms tot loyaliteitsconflic-

ten.

Een derde zeer belangrijke speler in het implementeren van effectief teamwerk is 

uiteraard de leidinggevende zelf. Hij moet een mandaat krijgen om zijn team te 

coachen en hier ook voor gehonoreerd worden. Naast andere rollen die essentieel 

zijn in het leiding geven, is het ondersteunen en stimuleren van groepsontwikke-

ling een belangrijke voorwaardenscheppende opdracht voor elke teamleider. Het 
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is verrassend dat er in een context waar teamwerk steeds belangrijker is geworden, 

zo weinig aandacht is voor competentieontwikkeling op vlak van teamleiderschap. 

Wat houdt de rol van teamleider precies in? Hoe medewerkers ondersteunen en 

uitdagen in de ontwikkeling van groep losse individuen tot effectief team? Hoe 

een gezonde balans bewaren tussen enerzijds sturing en controle, en anderzijds 

autonomie en verantwoordelijkheid geven aan de teamleden? Hoe balanceren 

tussen het stimuleren en belonen van individuele en groepsprestaties?

Tot slot zijn ook de medewerkers een cruciale factor in de kwaliteit van de samen-

werking. Teamwerk is een samenspel en een continu proces van wederzijdse af-

stemming tussen teamleider en teamleden. De evolutie van een beginnende groep 

tot een volwassen en productief team vraagt een bewuste en volgehouden inspan-

ning van alle partijen. Tijdens dit groeiproces helpt het als zowel de teamleider als 

de teamleden zich bewust zijn van de ontwikkelingstaken en -conflicten waar ze 

als groep doorheen moeten om te kunnen groeien en de samenwerking te verdie-

pen. Een aantal uitdagingen zijn bijvoorbeeld: hoe constructief samenwerken 

ondanks het feit dat we verschillen; hoe omgaan met de complexiteit, onzekerheid 

en onduidelijkheid in de bredere omgeving; hoe vorm geven aan het leiderschap 

in het team; hoe gemotiveerd blijven bij de zoveelste verandering? Al wie in een 

team werkt of leiding geeft aan een team weet dat er een groot verschil is tussen 

de theorie en de praktijk. Teams laten zich helaas niet aansturen op basis van 

eenvoudige modellen, lijstjes met effectiviteitcriteria of met algemene methodie-

ken. Er zijn heel wat groepsfenomenen die effectieve samenwerking belemmeren. 

Ik geef enkele voorbeelden die je zeker herkent. De taakstelling van het team is 

onduidelijk, maar iedereen werkt gewoon verder. De rollen zijn niet uitgeklaard 

en dit uit zich in spanningen, rivaliteit en interpersoonlijke conflicten. Er heerst 

ongenoegen, maar niemand kaart dit openlijk aan. Teamleden spreken niet met 

elkaar maar communiceren via de leidinggevende die vervolgens overbelast raakt. 

De meeste modellen en instrumenten voor teamwerk bieden hier weinig soelaas.

In dit boek wil ik een perspectief bieden op hoe het er in teams werkelijk aan toe 

gaat en hoe leidinggevenden kunnen werken met ‘wat er is’, ook al is dit niet altijd 

even prettig om onder ogen te zien. Ik focus vooral op de onderstroom in teams 

en belicht twee invalshoeken. Enerzijds zijn teams een organisatiestructuur die 

veiligheid en vrijheid biedt. Wanneer teamleden bij elkaar terecht kunnen om 

lastige ervaringen te delen, te leren van en met elkaar, het werk te verdelen en 

samen de stress van onzekere tijden te dragen, dan biedt het team een meer-

waarde. Anderzijds zijn teams vaak arena’s waar destructieve en verborgen dyna-
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mieken de samenwerking belemmeren en de sfeer verzieken. Deze negatieve 

onderstroom leidt tot onverschilligheid, vervreemding, ruzies, onderpresteren, 

fragmentatie, demotivatie, uitstoting of vastgelopen relaties. De focus van dit boek 

speelt in op beide perspectieven. Hoe kunnen leidinggevenden sociale ruimtes 

creëren waar teams bezig kunnen zijn met hun ontwikkeling als groep zodat het 

aanwezige potentieel optimaal benut kan worden? Hoe omgaan met de spannin-

gen in de onderstroom zodat zelfs een conflict benut kan worden als een kans op 

doorontwikkeling van het team?

Op weg naar duurzame en bezielde samenwerking in teams

Creatieve, innovatieve en duurzame samenwerking wordt steeds noodzakelijker. 

Het is een open deur dat organisaties zich flexibel moeten aanpassen aan de per-

manente veranderingen in de omgeving om te kunnen overleven. Maar er is meer 

aan de hand. We worden geconfronteerd met het failliet van oude manieren van 

organiseren en samenwerken. Hiërarchisch gestructureerde organisaties verliezen 

hun geloofwaardigheid en lijken te verbrokkelen. Onze manier van bedrijfsvoering 

heeft geleid tot globale rampen: de fossiele brandstoffen raken uitgeput, de natuur 

heeft onherstelbare schade opgelopen, de klimaatverandering rukt gestaag op, de 

kloof tussen arm en rijk neemt toe, gemeenschappen raken ontwricht en depres-

sies en burn-out op de werkvloer nemen epidemische vormen aan. Stilaan groeit 

het besef dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren van organiseren en 

samenwerken.

Op dit moment lijken er in grote lijnen twee organisatieparadigma’s naast elkaar 

te bestaan. Het oude paradigma is gekenmerkt door competitie, macht en hiërar-

chische relaties. Het zijn piramideorganisaties die gebaseerd zijn op angst, wan-

trouwen en controle (Wopereis, 2009). De loyaliteit van medewerkers is in veel 

gevallen louter functioneel of gebaseerd op een valse zekerheid. Het denken over 

organisatieverandering is mechanistisch en rationeel. Vanuit een ‘blauwdruk-

denken’ creëert het management nieuwe organisatiestructuren, waarbij het pro-

ces van verandering en ontwikkeling dikwijls aan het toeval wordt overgelaten. 

Kapotte onderdelen worden vervangen of hersteld, zonder oog voor het geheel of 

voor de mensen.

Tegelijkertijd is er een nieuw paradigma ontstaan onder druk van ons groeiend 

besef van eindigheid: het moet anders als we op langere termijn willen overleven 
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en naast welvaart ook welzijn nastreven. We beginnen te beseffen dat we anders 

moeten samenwerken om te kunnen overleven. Er is een transformatie nodig om 

een nieuw antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee we geconfronteerd 

worden. Een mooie metafoor hiervoor is de kringorganisatie die gestoeld is op 

gelijkwaardigheid, diversiteit, eigenheid, persoonlijk en dienend leiderschap 

(Wopereis, 2009). Mensen werken en creëren samen vanuit hun persoonlijke en 

hun collectieve missie. In het nieuwe organisatiedenken zijn organisaties levende 

systemen die zichzelf ontwikkelen en vernieuwen in een cyclisch proces van ont-

staan, groei, aftakeling en afsterven in samenspel met de omgeving.

Deze bredere verandering heeft ook een effect op wat leidinggevenden en teams 

te doen staat. Ik noem een aantal uitdagingen die rechtstreeks of zijdelings in dit 

boek aan bod komen.

 - Hoe de collectieve intelligentie in teams benutten voor betere besluitvor-

ming?

 - Hoe leiding geven aan zelfsturing en medeverantwoordelijkheid van 

teamleden?

 - Hoe voldoende tijd en ruimte vrijwaren voor reflectie op het proces van 

samenwerking zodat het team tijdig kan bijsturen?

 - Hoe bezield en betrokken blijven samenwerken onder hoge druk en in 

een context van permanente verandering?

 - Hoe omgaan met complexiteit en met de onzekerheid van het niet-weten?

 - Hoe veerkrachtig inspelen op veranderingen in de context?

 - Hoe bij lastige thema en spanningen blijven zonder de samenwerking 

teveel onder druk te zetten?

 - Hoe de verschillen in teams erkennen, verbinden en benutten als rijkdom?

 - Hoe dialoog en wederzijds begrip stimuleren als alternatief voor debat 

en conflict?

Deze paradigmaverandering klinkt wellicht groots en onhaalbaar. Toch kunnen 

leidinggevenden er bewust voor kiezen om het in de biotoop van hun eigen team 

anders te doen. Ook organisaties hebben de keuze om te investeren in sterke teams 

en om leidinggevenden te ondersteunen bij het coachen van hun team.
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Over dit boek: teamleiderschap is een ambacht!

De rode draad in dit boek is de idee dat een team naar magie coachen een ambacht 

is. Het vraagt kennis en inzicht groepsprocessen, persoonlijk meesterschap en 

methodieken. Een goede stielman heeft dus drie belangrijke pijlers te ontwikkelen. 

Een eerste element is de ontwikkeling van kennis van de stiel op vlak van teamwerk, 

groepsdynamica en teamontwikkeling (deel 1 en 2). In dit boek maak je kennis met 

een aantal perspectieven om naar teams te kijken. Deze kaders helpen om beter 

te begrijpen welke fenomenen er zich in de onderstroom van een groep afspelen, 

welk ontwikkelingspad een groep af te leggen heeft voor het als team kan functi-

oneren en wat de rol van een leidinggevende is in het begeleiden van een team 

naar maturiteit en effectiviteit. We kijken naar een team als een groep-in-ontwik-

keling, een cocreatief systeem, een integraal en levend systeem, een ijsberg en als 

een strijdtoneel. In deel 2 besteden we bijzondere aandacht aan de betekenis van 

processen en dynamieken in de onderstroom van groepen.

Het tweede aspect van het ambacht is je persoonlijk meesterschap als teamleider 

of teamcoach (deel 3). Dit verwijst naar je persoonlijke ontwikkeling en de manier 

waarop je leiding geeft. Het uitgangspunt hierbij is dat de leidinggevende zijn eigen 

instrument is. Hoe beter dit instrument gekalibreerd is, hoe groter de kans dat de 

leidinggevende zijn team een stap verder kan brengen in zijn ontwikkeling. Daar 

tegenover staan leidinggevenden die teamontwikkeling blokkeren vanuit hun 

persoonlijke blinde vlekken, onzekerheden, beschermingsmechanismen en blok-

kades. De teamleider die zijn meesterschap wil ontwikkelen, is dus bereid om 

kritisch naar zichzelf te kijken en heeft voeling met de eigen kwaliteiten en valkui-

len. Hij is zich bewust van zijn rol en hoe die zich verhoudt tot het team en het 

bredere geheel. Hij heeft inzicht in de latente dynamieken die spelen tussen hem 

en het team en kan hier constructief mee werken. We gaan in op een aantal be-

langrijke zijnskwaliteiten, zoals een ontwikkelingsgerichte basishouding en niet 

oordelend aanwezig zijn. We verduidelijken de betekenis van teamcoaching in 

vergelijking met andere teaminterventies en zoomen in op de specifieke rol van 

teamleider. We kijken van naderbij naar enkele aandachtspunten en interventies 

bij teamcoaching en wat een geschikte ‘diepte’ van interventie is. Tot slot maken 

we je alert voor enkele veel voorkomende struikelblokken in teamcoaching.

De derde pijler van het ambacht van teamcoach is kunnen werken met een brede 

waaier aan methodieken en interventies (deel 4). Hoe voller en gevarieerder de 

gereedschapskist van de teamleider, hoe creatiever hij kan interveniëren met de 
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gepaste methodieken. Een toolbox op zich is uiteraard niet voldoende om een 

team aan te sturen. Het is vooral je innerlijke houding bij het inzetten van inter-

venties die doorweegt in de effectiviteit van wat je doet. Een goede teamleider is 

als een jazzmuzikant. Hij heeft een stevige kennis van de muziek van teamwerk 

en ervaring in verschillende groepscontexten. Hij kan zijn eigen instrument vak-

kundig bespelen en is in staat om creatief in te spelen op wat er zich aandient. Tot 

slot beschikt hij over een uitgebreid repertoire om samen met anderen te impro-

viseren en een mooie compositie te creëren.
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