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In een wereld die steeds complexer wordt, is succes afhankelijk van wendbaarheid en 
adaptiviteit. Daarom zien we in organisaties een transitie van een traditioneel hiërarchische 
organisatievorm (hier aangeduid als systeem A), naar een meer decentrale en netwerk 
georiënteerde organisatievormen (systeem B). De ontwikkeling van teams vormt de spil in 
deze AB transitie. Het Team Transitie benadering biedt hier handvatten voor.  
 
In deze whitepaper worden een viertal niveaus beschreven in de ontwikkeling van teams in 
de context van de AB transitie. Met behulp van deze niveaus kan bepaald worden waar een 
team staat en welk ambitieniveau passend is. Vervolgens kan gericht worden bepaald welke 
stappen een team moet maken om het ambitieniveau te realiseren. Deze whitepaper helpt je 
hierbij.  
 
Deze whitepaper bevat de volgende secties 
1. De teamuitdaging: theoretische achtergronden bij de AB transitie.  
2. Teamniveaus: de vier niveaus in de ontwikkeling van teams. 
3. Leiderschap: hoe ziet leiderschap er uit op elk van deze niveaus. 
4. Teamevolutie: wat moet een team doen om een niveau hoger te komen. 
 
 
 

De teamuitdaging 
 
Om effectief te zijn als team moeten teamleden zowel effectief kunnen samenwerken als 
samen succesvol willen zijn. Dit laatste betekent dat teamleden gemotiveerd zijn om samen 
te werken en dus ook elkaar te helpen (i.t.t. een focus op eigen prestaties). De uitdaging in 
organisaties is hoe dit willen en kunnen te organiseren. Een voorbeeld: 
 

 
Niet willen en niet kunnen hebben hier hetzelfde effect: informatie wordt niet gedeeld en het 
team als geheel doet het minder goed. Het samen willen hangt hier direct samen met zaken 
als betrokkenheid, eigenaarschap en psychologische veiligheid. Het is daarom belangrijk 
deze dimensie iets verder toe te lichten.    
 
 
 

Het team van Lara en Jeffrey is verantwoordelijk voor complexe vergunningaanvragen. 
Lara komt een stukje informatie tegen dat uitermate relevant is voor het onderdeel waar 
Jeffrey zich op dat moment mee bezig houdt. Kunnen samenwerken is hier afhankelijk 
van of Lara weet dat de informatie relevant is voor Jeffrey. Om samen te kunnen werken 
moeten teamleden (onder meer) kennis hebben over elkaars rol en uitdagingen. Dit heet 
ook wel gedeelde beeldvorming, een concept dat later terug zal komen. Willen 
samenwerken heeft betrekking op hoe Lara gemotiveerd is. Gaat ze vooral voor haar 
eigen succes, dan voelt ze zich misschien niet geroepen om naar Jeffrey te stappen, 
zeker wanneer ze zelf veel werk heeft of Jeffrey als haar concurrent ziet. Is Lara echter 
sterk gemotiveerd om samen succesvol te zijn, dan is het voor haar ook belangrijk dat 
Jeffrey succesvol is. Ze zal daarom gemotiveerd zijn het stukje informatie te delen.  
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Motivatie in teams 
Stel teamleden worden elk individueel beoordeeld en beloont voor hun werk. Welk belang 
hebben zij dan nog om een collega te helpen? Als je zelf goed wil presteren, of gewoon je 
werk op tijd af hebben, dan is de tijd die je steekt in je collega verloren tijd. Onderzoek in 
organisaties laat ook zien dat individuele prestatiebeloning leidt tot minder samenwerking. 
Geef je het team daarentegen een gezamenlijke beloning, dan neemt en de samenwerking 
juist toe. Dit is het punt van belangen alignment: hoe verhouden de belangen van teamleden 
zich. Wanneer er een gezamenlijk doel is en je bent van elkaar afhankelijk om het te 
realiseren, dan is er een perfecte belangen alignment. Iedereen heeft er een belang bij de 
ander succesvol te laten zijn. Gezamenlijke doelen en onderlinge afhankelijkheid is dan ook 
de belangrijkste voorspeller voor psychologische veiligheid. Wordt je daarentegen individueel 
afgerekend, dan ontstaat er een belang je eigen straatje schoon te houden en schuld af te 
schuiven. Dan wordt het onveilig.  
 
Is er een goede belangen-alignment, dan ontstaan automatisch nieuwe problemen. De 
belangrijkste is dat van eerlijkheid/rechtvaardigheid: worden de lasten en lusten wel eerlijk 
verdeeld? Denk aan de collega die vooral bezig is met zijn eigen projectjes of carrière terwijl 
de rest van het team zwoegt voor het gezamenlijk resultaat. Dergelijke situaties zijn funest 
voor de samenwerkingsmotivatie (het samen willen) en ze liggen ten grondslag aan veel 
problemen in teams. Er moeten daarom (sociale) mechanismen zijn die 
eerlijkheid/rechtvaardigheid te waarborgen. Zonder dit soort mechanismen kan nooit een 
duurzame samenwerking ontstaan.  
 
De fundamentele uitdaging in samenwerking is hoe te zorgen voor een optimale belangen-
alignment en het vraagstukken rond eerlijkheid/rechtvaardigheid op te lossen. Een belangrijk 
punt hier is dat de oplossingen er in systeem A en B volledig anders uitzien. We kunnen 
daarom niet simpelweg systeem A afschaffen en verwachten dat systeem B vanzelf ontstaat. 
De transitie van systeem A naar systeem B betekent dat er nieuwe sociale mechanismen 
moeten worden ontwikkeld om deze uitdagingen aan te gaan.   
 
 
Sociale technologie 
Een organisatievorm, zoals systeem A, kunnen we begrijpen als een sociale technologie die 
een groep mensen in staat stelt gezamenlijk een doel te realiseren. Deze technologie 
bestaat vervolgens uit een aantal sociale mechanismen waarmee de uitdagingen van willen 
en kunnen worden aangegaan. In systeem A speelt de leidinggevende hier een centrale rol 
in. Hij of zij verdeeld de taken en zorgt dat medewerkers deze goed kunnen uitvoeren, 
bijvoorbeeld door coaching en/of instructie. De leidinggevende zorgt er daarbij ook voor dat 
de medewerker gewaardeerd wordt voor zijn of haar prestaties. Doet de leidinggevende dit 
op een eerlijke en adequate manier, dan zijn medewerkers in de regel gemotiveerd en levert 
de optelsom van inspanningen het gewenste resultaat op.  
 
Systeem A is leider-centrisch, wat betekent dat willen en kunnen in hoge mate afhangen van 
de leidinggevende. Positionele macht speelt daarbij een centrale rol. De leidinggevende 
beschikt over macht in dat ondergeschikten opdrachten van hem/haar moeten uitvoeren en 
in dat de leidinggevende disproportionele invloed heeft over zaken als beloning, beoordeling 
en besluitvorming. Die macht stelt de leidinggevende in staat om onder meer issues rond 
rechtvaardigheid op te lossen (bijvoorbeeld iemand aanspreken die niet zijn/haar deel doet).  
 
Systeem B werkt op een fundamenteel andere manier dan systeem A. In systeem B is de 
formeel leidinggevende niet verantwoordelijk voor het willen en kunnen, maar is het team 
hier zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat nieuwe mechanismen moeten worden 
ontwikkeld om de beide uitdagingen aan te gaan. Menig poging de AB transitie te realiseren 
faalt omdat systeem A mechanismen worden afgeschaft zonder de noodzakelijk systeem B 
technologie te ontwikkelen. Er wordt bijvoorbeeld een managementlaag uitgesneden, zonder 
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dat er andere mechanismen zijn voor coördinatie binnen/tussen groepen of het garanderen 
van rechtvaardigheid. Het gevolg is dat teams ineffectief worden, psychologische veiligheid 
wordt ondermijnt of teams een eigen leven gaan leiden.  
 
De team transitie benadering is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten in het 
soort sociale technologie dat noodzakelijk is voor systeem B. De teamfases beschrijven de 
stappen tussen een functioneel systeem A team (een werkgroep) en een systeem B team 
(een zelfsturend team).   
 
 
 

Teamniveaus 
 
In de Team Transitie benadering worden vier niveaus in teamontwikkeling onderscheiden: 
1. Werkgroep: medewerkers zijn georganiseerd in een groep, maar hebben elk hun eigen 

taken en verantwoordelijkheden. Dit is de klassieke systeem A benadering.  
2. Functioneel team: medewerkers werken nauw samen op gezamenlijk doelen. De formeel 

leidinggevende speelt hier nog steeds een belangrijke rol.  
3. Zelforganiserend team: het team kan zelfstandig de uitdagingen rond willen en kunnen 

aangaan. De formeel leidinggevende is hier opdrachtgever (staat buiten het team). 
4. Zelfsturend team: het team coördineert zelfstandig met andere teams en formuleert in die 

samenwerking de eigen opdrachten. 
 
Het idee van niveaus creëert de suggestie van beter/slechter, daarom is het belangrijk hier 
op te merken dat elk niveau passend kan zijn voor een specifieke (organisatie) context. 
Ondanks dat de meeste organisaties uiteindelijk op niveau vier willen belanden, kan niveau 
twee voor de komende jaren een realistisch en passend ambitieniveau zijn. Elk niveau bouwt 
voort op het voorgaande, het is onmogelijk een zelforganiserend team (niveau 3) te worden 
zonder de mechanismen en vaardigheden die op niveau 2 worden ontwikkeld. Wel kan bij 
een nieuw team begonnen worden bij niveau 2 (niveau 1 is echter de realiteit in veel 
organisaties). Ten slotte worden de niveaus nooit precies zo doorlopen als hier beschreven. 
Op niveau 2 kunnen sociale mechanismen worden ontwikkeld die op niveau 3 of vier cruciaal 
worden, zoals effectieve conflictresolutie. Een team kan zo op niveau twee staan, maar 
elementen hebben van niveau drie en vier.  
 
 
Niveau 1: De werkgroep 
De werkgroep is kenmerkend voor systeem A. Het is een groep medewerkers die elk hun 
eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Het werk is zo georganiseerd dat wanneer 
iedereen zijn opdracht goed uitvoert, er een gezamenlijk resultaat wordt gerealiseerd. 
Vergelijk het met een lopende band waar medewerkers elk hun specifieke taken uitvoert en 
aan het eind een product vanaf rolt. Het samen kunnen ligt hier vooral bij de leidinggevende 
en managers die processen ontwerpen en taken verdelen. Dit is bijvoorbeeld anders in een 
groep marketeers die samen brainstormen over een nieuwe campagne. Dit laatste is echt 
samenwerking tussen mensen en hier is succes afhankelijk van het vermogen van 
medewerkers zelf om samen succesvol te zijn.  
 
Succes is op dit niveau vooral afhankelijk van goed omschreven processen en procedures, 
duidelijk belegde taken en verantwoordelijkheden en effectief leiderschap. Wanneer 
medewerkers voldoende autonomie ervaren en zich goed kunnen ontwikkelen in hun werk, 
kunnen medewerkers in een werkgroep intrinsieke motivatie ontwikkelen. Dit maakt de stap 
naar meer samenwerking (niveau 2) eenvoudiger dan wanneer medewerkers meer extrinsiek 
gemotiveerd zijn.  
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Een belangrijke reden om naar niveau 2 te willen ontwikkelen is omdat veranderende 
uitdagingen een meer intensieve (menselijke) samenwerking vereisen. Denk bijvoorbeeld 
aan opdrachten waarbij verschillende expertises moeten samenwerken om tot een oplossing 
te komen (zoals bij de vergunningaanvraag). Dit brengt ons bij het functioneel team.  
 
 
Niveau 2: Het functioneel team 
Het functioneel team vinden we ook in systeem A, vaak in de vorm van een project- of 
opdrachtteam. Deze teams lenen zich hier goed voor, omdat er een duidelijke gezamenlijke 
doelstelling is. Er is iets dat je samen voor elkaar moet krijgen, waardoor samenwerking 
logisch wordt. Het hebben van heldere gezamenlijke doelen waar teamleden zich achter 
kunnen scharen creëert een positieve belangen alignment, waardoor teamleden hier vaak 
gemotiveerd zijn om samen te werken.  
Dit zie je in teams in high risk organisaties, zoals leger, politie, luchtverkeer en brandweer. 
Het gezamenlijk doel weegt dan vaak zwaarder dan het individuele.  
 
Een volwassen niveau 2 team heeft veel van de uitdagingen van kunnen goed op orde, in de 
motivationele dimensie (willen) ontstaan echter vaak uitdagingen. Dit vaak doordat belangen-
alignment niet goed zit of doordat problemen rond rechtvaardigheid (verdeling lasten en 
lusten) niet goed opgelost worden. De macht (noodzakelijk voor correctie) ligt bij de 
leidinggevende en alle ogen richten zich op hem/haar. De leidinggevende op zijn beurt zal 
vaak terughoudend zijn om zijn macht te gebruiken, omdat hij aanvoelt dat dit onveiligheid 
creëert. Deze situatie maakt dat vraagstukken rond motivatie en veiligheid vaak moeilijk op 
te lossen zijn in functionele teams.  
 
Het niet goed kunnen oplossen van bovenstaande vraagstukken kan een belangrijke 
aanleiding voor een team zijn om de stap te zetten naar een volgende fase. Een andere veel 
voorkomende aanleiding is dat de formeel leidinggevende een te grote span of control heeft 
gekregen en daardoor niet meer goed in staat is de problemen in een team tijdig waar te 
nemen en op te lossen.  
 
 
Niveau 3: Het zelforganiserend team 
Een team is zelforganiserend wanneer het in staat is alle uitdagingen waarvoor het 
afhankelijk was van formeel leiderschap, zelfstandig aan te gaan. De eerste uitdaging is die 
van kunnen: het team moet in staat zijn zelfstandig een opdracht te vertalen naar onder meer 
doelstelling, aanpak en rollen. M.a.w., het team organiseert zelf hoe de opdracht in te vullen. 
De tweede uitdaging is hoe met sociale en motivationele vraagstukken om te gaan (het 
willen). Hoe gaan we bijvoorbeeld om met strijdige belangen en vraagstukken rond 
eerlijkheid/rechtvaardigheid. Om zelfstandig te kunnen functioneren moet een team beide 
uitdagingen effectief aan kunnen gaan.  
 
Op niveau drie zitten we al meer in systeem B en er ook nog zijn weinig teams/organisaties 
die dit goed op orde hebben. Teams die dit wel op orde hebben kunnen we niet eenvoudig 
kopiëren omdat werkende oplossingen specifiek zijn voor teams (in de laatste sectie komen 
we hier op terug). 
 
Zelforganiserende teams hebben in deze fase een opdrachtrelatie met de formeel 
leidinggevende, die op zijn beurt weer verbindend/coördinerend is richting andere teams en 
organisatieonderdelen. Ook dit kan een rem zijn op de wendbaarheid en effectiviteit van 
teams. Een toename van het belang van wendbaarheid en effectiviteit is een belangrijke 
aanleiding om naar het volgende niveau te gaan.  
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Niveau 4: Het zelfsturende team 
Een zelfsturend team is een team dat zijn eigen opdrachten formuleert en hier ook 
zelfstandig op stuurt. Het is belangrijk dit niveau in een bredere organisatiecontext te 
plaatsen, aangezien het kritiek is dat het team opdrachten formuleert die optimaal bijdragen 
aan het succes van de organisatie als geheel. Laat ik dit illustreren aan de hand van een 
eenvoudig voorbeeld.  
 
Stel je een voetbalteam voor waarin elke speler alleen in actie komt met een opdracht van de 
aanvoerder. Uiteraard zou dat niet goed werken. Elke speler heeft een rol, maar is ook een 
professional die op basis van zijn spelinzicht zelf initiatief kan nemen. Hij bepaald als het 
ware zelf zijn “opdracht” in het moment. We kunnen dit principe ook op een hoger niveau 
trekken, waarbij de teams de spelers zijn en een “team van teams” vormen. De teams 
coördineren met andere teams om samen succesvol te zijn en elk team formuleert zo “in het 
moment” de eigen opdracht. Dit is het idee van een team-of-teams, naar het gelijknamige 
boek van generaal Stanley McChrystal. Een zelfsturend team is een team die in een 
dergelijke context functioneert en in die context opdrachten voor zichzelf formuleert en 
realiseert. 
 
Terwijl een zelforganiserend team (niveau 3) nog onafhankelijk van andere teams kan 
opereren, is voor zelfsturing een hoge mate van integratie noodzakelijk, zodat teams samen 
kunnen coördineren op gezamenlijke (teamoverstijgende) doelen. Hier komen we dezelfde 
uitdagingen tegen die we eerder binnen het team tegenkwamen, alleen nu over teams heen. 
Hoe bijvoorbeeld snel besluiten nemen? Hoe gaan we om met uitdagingen rond 
rechtvaardigheid (dat team dat zich nergens iets van aantrekt) of hoe zorgen we voor goede 
(teamoverstijgende) gezamenlijke beeldvorming. Opdrachtgeverschap kan hier op een hoger 
niveau komen te liggen, bijvoorbeeld bij een directie of bestuur.  
 
 
 

 
 
 
Uit Team of teams (McChrystal et al, 2015). De “command” structuur is niveau 1, “command of 
teams” komt overeen met niveau 2 en 3, “team of teams” komt overeen met niveau 4. 
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Reflectie: waar staat mijn team? 
Onderstaande tabel helpt je te bepalen waar je team nu staat (kolom links) en waar je wilt 
zijn over een jaar. Bij ambitieniveau zijn twee zaken belangrijk: wat is noodzakelijk en wat is 
haalbaar.  
 

Niveau Omschrijving ambitie 

1.1 Er zijn heldere taken en verantwoordelijkheden (rollen) en het werk 
wordt adequaat en eerlijk verdeeld.  

1.1 

1.2 Medewerkers ervaren autonomie in hun werk en worden 
ondersteund in hun ontwikkeling.  

1.2 

2.1 Er is een heldere teamdefinitie: alle teamleden weten waarom ze 
met wie en waarvoor ze bij elkaar zitten.  

2.1 

2.2 Er is goede gedeelde beeldvorming: doelen, aanpak en rollen zijn 
voor iedereen helder.  

2.2 

2.3 Er zijn heldere gedragsnormen: er zijn gedeelde afspraken en 
verwachtingen over hoe met elkaar om te gaan in de samenwerking 
en hoe problemen op te lossen.  

2.3 

3.1 Het team kan zelfstandig (los van de leidinggevende) sturen op 
resultaten.  

3.1 

3.2 Het team kan zelfstandig conflicten en problemen rond 
rechtvaardigheid oplossen 

3.2 

4.1 Het team kan zelfstandig zijn inspanningen effectief coördineren met 
andere teams en bedrijfsonderdelen. 

4.1 

4.2 Het team kan zelfstandig, maar wel in samenwerking met andere 
teams, eigen opdrachten formuleren.  

4.2 

 
Teams hoeven niet precies op een niveau te zitten. Kijk kritisch waar je denkt dat het team 
zit en welke elementen van hogere niveaus er mogelijk al aanwezig zijn. Vanaf niveau twee 
geld dat alles van het voorgaande niveau nodig is om op een volgend niveau te komen. Je 
kunt bijvoorbeeld niet op niveau 3 zitten zonder dat er heldere beeldvorming (2.2) is. 
 
 
 

Leiderschap in teams 
 
Om de rol van leiderschap hier te begrijpen is het belangrijk te beginnen met een definitie 
van leiderschap: 

• Een leider is iemand die een disproportionele invloed heeft op het groepsproces.  

• Een leider gebruikt deze invloed om de groep succesvol te maken.  
 
Leiderschap volgens deze definitie kan door iedereen in de groep worden opgepakt en is dus 
niet afhankelijk van formele positie. Iemand in de groep kan de groep bijvoorbeeld meer 
succesvol maken door het voortouw te nemen in het helder krijgen van doelen, acties te 
coördineren (denk de aanvoerder van een voetbalteam) of door de moed er in te houden. 
Wat de groep succesvol maakt is afhankelijk van de uitdagingen waar de groep voor staat. 
Functioneel leiderschap ziet er daarom ook anders uit op elk niveau van team ontwikkeling. 
Dit is ook de reden waarom het niet aan te raden is de leidinggevende zelf leidend te laten 
zijn in de teamontwikkeling, bijvoorbeeld door de leidinggevende teamcoach maken. De 
leidinggevende maakt zelf deel uit van het proces en is zich niet altijd bewust van welke 
invloed het eigen gedrag heeft op dit proces of hoe zijn (nieuwe) rol goed in te vullen. Een 
succesvolle transitie is afhankelijk van een ervaren teamcoach met diepgaande kennis van 
deze processen. 
 
Hier kijken we hoe leiderschap er uit ziet op elk van de vier niveaus. 
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Leiderschap in een werkgroep 
In een werkgroep verdeeld de leidinggevende taken en ziet toe op goede uitvoering. Echte 
samenwerking is beperkt en in die zin is er slecht in beperkte mate een werk gerelateerd 
groepsproces. De relatie is tussen leidinggevende en medewerker is vooral 1-op-1. 
Leiderschap is hier in de basis transactioneel. Dit betekent dat de leidinggevende zorgt dat 
de medewerker goed weet wat van hem of haar verwacht wordt en vervolgens corrigeert en 
waardeert afhankelijk van hoe de medewerker dit oppakt. Wanneer een leidinggevende dit 
goed doet, zal de medewerker zich eerlijk behandeld voelen en zijn of haar werk goed 
kunnen doen.  
 
In de context van meer kennisintensief werk is meer coachend/faciliterend leiderschap 
wenselijk. Dit betekent dat de medewerker meer professionele ruimte krijgt en meer wordt 
aangestuurd op doelen. Dit betekent voor de leidinggevende vaak een stap in de eigen 
professionele ontwikkeling, een stap waar veel actuele leiderschapsprogramma’s op gericht 
zijn (denk aan dienend en coachend leiderschap).  
 
 
Leiderschap in een functioneel team 
In een functioneel team verschuift de aandacht van de leidinggevende van het individu naar 
het groepsproces. Leiderschap is hier meer functioneel en richt zich op:  

• Gezamenlijke beeldvorming: heeft iedereen dezelfde beelden bij (onder meer) de 
opdracht en de verantwoordelijkheden binnen het team. 

• Coördinatie: zorgen dat de lijntjes goed aan elkaar geknoopt zijn. 

• De emotioneel/motivationele dimensie: hoe zitten mensen er in?  

• Faciliteren: hebben de teamleden alles wat belangrijk is om te kunnen presteren.  
 
Wanneer de leidinggevende een meerwaarde kan creëren op bovenstaande vier punten, dan 
ontwikkelt hij of zij in de regel ook draagvlak in het team. Beoordeling en besluitvorming 
liggen in deze fase vaak nog bij de leidinggevende, het betrekken van teamleden in deze 
processen is echter een belangrijk element in de teamontwikkeling.  
 
Problemen met leiderschap ontstaan in deze fase vaak door niet functioneel leiderschap, 
bijvoorbeeld: 
o De leidinggevende focust zich teveel op coaching van individuele medewerkers (niveau 1 

leiderschap) en verliest het teamproces uit het oog. 
o De leidinggevende is te weinig (actief) aanwezig, vaak vanuit de aanname dat het team 

zelforganiserend is (niveau 3) of omdat zijn span-of-control te groot is.  
 
Vaak zijn leidinggevenden ook niet goed toegerust om hier effectief om te gaan met 
vraagstukken rond rechtvaardigheid en veiligheid. Dit vergt ook vaak een redelijk niveau van 
sociaal inzicht en sociale vaardigheden.  
 
 
Leiderschap in een zelforganiserend team 
Op dit niveau is er een meer expliciete scheiding tussen formeel leiderschap en functioneel 
leiderschap. De formeel leidinggevende stapt hier volledig uit het team en neemt de rol aan 
van opdrachtgever. Hij maakt op basis van gelijkwaardigheid resultaatafspraken met het 
team. Deze gelijkwaardigheid is belangrijk omdat in een ongelijkwaardige (machts-) 
verhouding de leidinggevende opdrachten kan geven die het team in een gelijkwaardige 
relatie niet zou accepteren. Dat laatste is funest voor het eigenaarschap en de motivatie 
binnen het team. De formeel leidinggevende is hier ook faciliterend: hij/zij schetst kaders, 
geeft duidelijkheid rond het waarom van opdrachten en zorgt dat de randvoorwaarden zijn 
ingevuld.  
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Binnen het team zelf wordt leiderschap meer functioneel en gedistribueerd. Dit betekent dat 
verschillende groepsleden, afhankelijk van het type uitdaging en wie daar meerwaarde bij 
kan creëren, leiderschap pakken. Ook besluitvorming kan op deze manier belegd worden. 
De groep wijst bijvoorbeeld iemand aan die de beslissingen neemt als het een bepaald 
onderwerp betreft. Het team moet dan ook sterke mechanismen ontwikkelen om leiders aan 
te wijzen, te corrigeren en eventueel af te zetten.  
 
Formele leiders spelen op dit niveau nog een cruciale rol teamoverstijgende samenwerking. 
Belangrijke vraagstukken voor formele leiders zijn bijvoorbeeld: 

• Hoe worden strategische beslissingen vertaald naar opdrachten richting teams 

• Hoe worden opdrachten verdeeld over teams 

• Hoe worden opdrachten gecoördineerd.  
 
 
Leiderschap in een zelfsturend team 
Op dit niveau worden meer van de taken van formeel leiderschap bij teams belegd. Dit 
betekent dat de samenwerking tussen teams verder ontwikkeld moeten worden, bijvoorbeeld 
om als teams onderling strategische beslissingen te kunnen vertalen naar opdrachten. Dit 
betekent onder meer dat er vormen van (functioneel) leiderschap tussen teams moet worden 
ontwikkeld. Leiderschap blijft een centrale rol spelen in coördinatie, maar krijgt hier een 
minder hiërarchische vorm.  
 
Een andere uitdaging hier is hoe leiderschap op organisatieniveau (directie/bestuur) te 
integreren. Hoe kan besluitvorming in de top zich bijvoorbeeld snel doorvertalen naar actie 
op de werkvloer. Het voordeel van een strakke hiërarchische lijn is dat hier veel snelheid in 
kan zitten. Bij een sterk gedecentraliseerde organisatie kan dit problematisch zijn, tenzij de 
noodzakelijke mechanismen worden ontwikkeld om strategische beslissingen als opdrachten 
in het team-of-teams te brengen.  
 
 
 
Reflectie: heb ik het juiste type leiderschap op het team? 
Bepaal welk type leiderschap je nu ziet (kolom links) en vul in de rechterkolom de uitkomst 
van de voorgaande reflectie in (waar je team staat). Sluit leiderschap hier goed aan?  
 

Niveau 
leiderschap 

Omschrijving Niveau  
team 

1.1 Transactioneel (duidelijke afspraken, eerlijke behandeling) 1.1 

1.2 Coachend (ondersteunend in ontwikkeling en autonomie) 1.2 

2.1 Functioneel: de leider stuurt primair op het groepsproces  2.1 

2.2 2.2 

2.3 2.3 

3.1 Functioneel leiderschap binnen het team 
Formeel leidinggevende is opdrachtgever en kan functioneren als 
escalatieniveau. 

3.1 

3.2 3.2 

4.1 Functioneel leiderschap binnen het team 
Functioneel leiderschap teamoverstijgend 

4.1 

4.2 4.2 
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Teamevolutie 
 
In deze sectie wordt in grote lijnen beschreven wat team moeten doen om van een niveau 
naar een volgend te gaan. Het betreft hier echter niet een stappenplan dat eenvoudig 
geïmplementeerd kan worden. Dit laatste is vaak nog goed mogelijk in een systeem A 
context, waarin het systeem top-down wordt ontworpen en uitgerold. In systeem B zijn 
oplossingen vaak meer context specifiek en ontstaan bottom-up. Het resultaat is moeilijker 
voorspelbaar en dus ook moeilijk te plannen. Er zijn echter wel per niveau een aantal type 
uitdagingen die een team moet aangaan (in een aparte whitepaper over Team Evolutie wordt 
dieper ingegaan op de ontwikkeling binnen het team van niveau 2 naar niveau 4).  
 
 
Van werkgroep naar functioneel team 
De uitdaging hier is in essentie het creëren van gemotiveerde samenwerking. Om te 
beginnen moet een team aan een aantal basisvereisten voldoen.  

• Een team is altijd een beperkte en overzichtelijke groep mensen, tussen 3 en 9 
individuen. Er kunnen ook grotere team zijn waarin mensen in wisselende samenstelling 
opdrachten/projecten uitvoeren. Maar ook deze teams moeten overzichtelijk blijven, in de 
regel niet groter dan 30.  

• Het team bestaat altijd uit mensen die met hogere frequentie samenwerken rond 
opdrachten/uitdagingen, waarbij die samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft.  

 
De samenstelling van een werkgroep hoeft niet de logische te zijn voor een team. Een 
werkgroep kan bijvoorbeeld te groot zijn of wanneer medewerkers echt samenwerken doen 
ze dit met andere mensen. Wanneer de samenstelling kloppend is loopt het team een drietal 
stappen door: 
1. Groepsdefinitie: het helder krijgen van de bestaansreden van het team en van wie er 

waarom deel van uitmaakt.  
2. Gedeelde beeldvorming: het helder krijgen van zaken als doel, aanpak en rolverdeling. 

Vervolgens het ontwikkelen van mechanismen om die beeldvorming te onderhouden.  
3. Gedragsnormen: speltregels vaststellen over hoe we met elkaar omgaan. Wat is wel en 

niet acceptabel gedrag en hoe gaan we met uitdagingen om? 
 
Invulling geven aan elke stap is een proces dat ten minste deels bottom-up vorm moet 
krijgen en stap 3 zelfs volledig. Stappen volgen elkaar logisch op: het is bijvoorbeeld niet 
mogelijk gedragsnormen te formuleren als we niet al aan de slag zijn gegaan met doelen (je 
komt er immers in de praktijk achter wat wel/niet werkt).  
 
 
Van functioneel team naar zelforganiserend team 
Een zelforganiserend team kan zelf opdrachten vertalen naar aanpak en zelfstandig 
problemen in de samenwerking oplossen. Het eerste betekent vooral afspraken maken over 
werkprocessen en aanpak, het tweede kan een wat complexer uitdaging zijn. Het betekent 
dat mechanismen worden ontwikkeld om met uitdagingen rond belangen-alignment en 
rechtvaardigheid om te gaan. Dit betekent onder meer het kunnen handhaven van 
gedragsnormen (als je afspreekt op tijd te komen, hoe ga je dan om met teamleden die 
telkens te laat komen).  
 
Drie belangrijke mechanismen die een team moet ontwikkelen om zelforganiserend te 
worden zijn: 
1. Normregulatie: hoe ga je om met gedrag van teamleden dat de samenwerking verstoort.  
2. Conflictresolutie: hoe los je conflicten zo op dat het de groep versterkt. 
3. Besluitvorming: hoe zorg je er voor dat de groep in staat is effectief besluiten te nemen.  
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Teams kunnen creatief zijn hoe ze dit inrichten. Zo gebruikten een artsencollectief hier gele 
en rode kaarten voor normregulatie. Eerst waren heldere afspraken gemaakt over wat de 
artsen van elkaar verwachten, vervolgens een procedure voor hoe een kaart uit te delen en 
wat dit ultiem betekent. In een formele organisatie is het hier belangrijk dat er nauwe 
afstemming is met de formele hiërarchie hoe hoogste sancties te implementeren 
(bijvoorbeeld om iemand uit het team te zetten of ontslaan). 
 
 
Zelforganiserend team naar zelfsturend team 
De uitdaging hier is vooral de samenwerking tussen teams. Drie belangrijke mechanismen 
om dit te ontwikkelen zijn:  
1. Sterke persoonlijke relatienetwerken te ontwikkelen voor strategische verbindingen. Hier 

kan bijvoorbeeld aan gewerkt worden door uitwisselingen tussen teams of teamleden uit 
verschillende teams samenbrengen in gezamenlijke projecten.  

2. Team overstijgende gedeelde beeldvorming ontwikkelen. Er moet ook binnen teams een 
duidelijk besef zijn van de gezamenlijke uitdagingen, aanpak en de rollen die teams 
hierin spelen.  

3. Team overstijgende besluitvormingsmechanismen, bijvoorbeeld met behulp van 
overlegstructuren.  

 
Op dit niveau zijn de oplossingen sterk afhankelijk van het type organisatie en het type 
uitdagingen daarin. Om juridische of strategische redenen kan bijvoorbeeld meer top-down 
controle nodig zijn. Dit kan vaak gerealiseerd worden zonder de belangrijkste eigenschappen 
van het systeem aan te passen.  
 
 
 

Aan de slag 
 
Deze whitepaper bevat geen gedetailleerde beschrijving van hoe elke uitdaging aan te gaan. 
De reden hiervoor is dat er, met name op niveau drie en vier, geen standaardoplossingen 
zijn. Het aangaan van elke uitdaging vergt enerzijds ervaring met teams en anderzijds inzicht 
in de onderliggende psychologie van deze uitdagingen. Op het moment dat een 
coach/adviseur over deze expertise beschikt, kan hij/zij teams en organisaties ondersteunen 
in het vinden van oplossingen. Het vinden van die oplossingen is in de regel een evolutionair 
proces van proberen, leren en verder proberen. Om dit te illustreren kunnen kijken we hier 
naar het mechanisme van conflictresolutie.  
 
Conflict is niet iets dat verdwijnt wanneer er vertrouwen is, noch wordt het dan alleen een 
inhoudelijke discussie zoals Lencioni suggereert. Wanneer de belangen in een groep niet 
100% aligned zijn (wat vrijwel nooit het geval is), is het waarschijnlijk dat er conflict ontstaat. 
Conflictresolutie mechanismen zijn methoden of procedures die groepen hanteren om 
interne conflicten effectief op te lossen. Effectief betekent hier zodanig dat de partijen weer 
op een constructieve manier kunnen samenwerken. Onderzoek laat zien dat de 
aanwezigheid van conflictresolutie mechanismen een kritieke eigenschap is van duurzaam 
zelfsturende groepen (evenals graduele sancties). In traditionele gemeenschappen en jager-
verzamelaar groepen zien we ook altijd dat dit soort mechanismen een onderdeel zijn van de 
cultuur. Deze mechanismen zien er echter overal anders uit, wat werkt is afhankelijk van het 
soort groep en het soort uitdagingen waar het voor staat. Teams kunnen uiteraard leren van 
andere teams en groepen, maar zullen tegelijkertijd moeten ontdekken wat voor hen werkt. 
Een goede teamcoach kan op basis van ervaring en kennis over conflictpsychologie het 
team begeleiden in het vinden van een passend mechanisme.   
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De Team Transitie benadering is een open raamwerk in dat het continu gevoed wordt vanuit 
wetenschappelijke ontwikkelingen en in dat het waar mogelijk gebruik maakt van 
beschikbare oplossingen. Zowel voor conflictresolutie, gezamenlijke besluitvorming en 
normregulatie zijn in verschillende stromingen en tradities technieken ontwikkeld die hier 
gebruikt kunnen worden.  
 
Wil je jouw kennis verdiepen om alles uit team transitie te halen, dan raden we de leergang 
Evolutionaire Psychologie voor Professionals aan. Lees meer over deze leergang op 
www.nimep.nl/epp. Of neem contact op met Max Wildschut via wildschut@nimep.nl. Op 
het weblog van NIMEP zijn daarbij diverse artikelen beschikbaar die meer inzicht geven in de 
onderliggende theorie. Kijk hiervoor op www.breinenwerk.nl.  
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