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Hoe teamwork evolueert
Philippe Bailleur
Organisatie-Coach,
Kessels & Smit, the Learning Company

O

Organisaties staan zwaar onder druk en dit op alle
vlakken. Processen moeten nog verder geoptimaliseerd,
veranderingen nog sneller geïmplementeerd, budgetten
nog effectiever gebruikt, informatie nog sneller opgepikt
en vertaald tot bijsturingen, producten nog vroeger op
de markt, de relatie met de stakeholders van het team
nog beter aangewend,...

Die druk is voelbaar op alle aspecten van organisaties en logischerwijs ook bij medewerkers en leidinggevenden. Het
wordt daarenboven meer en meer duidelijk dat klassieke,
hiërarchische structuren niet voldoen om competitief te
blijven in een steeds complexer wordende wereld. Deze organisatievormen zijn niet meer aangepast aan de uitdagingen van vandaag en morgen.
Een organisatie herontwerpen, roept echter bij veel directies angst en onzekerheid op waardoor ze geneigd zijn om
toch nog even verder te doen op de vertrouwde manier. Zo
zijn de meeste prestatiegerichte mensen nu eenmaal. Als ze
bv. lichte kniepijn voelen bij het sporten, dan zijn ze toch
geneigd om door te trainen tot ze echt naar de kinesist moeten. Vaak willen ze hun opgebouwde trainingsniveau niet
verliezen. Ze weten immers dat ze 6 weken rust op hun
bord zullen krijgen.
De barsten in de klassieke organisatievormen die meestal te
eenzijdig gericht zijn op kortetermijnresultaten worden
echter steeds duidelijker. De meeste mensen die dit lezen of
horen, zijn het daarmee eens en toch blijven we nog met
veel te veel voor de ‘knowing-doing-gap’ staan. Want, hoe
starten we hier nu aan? Een organisatie drastisch omturnen
zonder goed te weten hoe dat dan precies moet en zonder

te weten of het op die nog onduidelijke(1), andere manier
wel zal lukken en dit terwijl de druk via Raden van Bestuur,
klanten, aandeelhouders,... blijft. Dit is dus alles behalve
een evidentie. En toch is het nodig.
In dit nummer staat Philippe Bailleur stil bij een mogelijk
alternatief voor de klassieke organisatievorm, nl. via Sociale
Innovatie of Managementinnovatie. Hij focust op hoe
teamwork evolueert, plaatst het klassiek team t.o.v. het
BIO-team en bespreekt de teammeridianen van het BIOTeam. Volgende maand toont hij hoe u concreet met deze
teammeridianen aan de slag kunt.

Waarom dit artikel?
Het ingrijpend omturnen van organisaties is één van de
doelen van Sociale Innovatie of Managementinnovatie(2).
Samengevat zou je kunnen stellen dat mensen die met Sociale Innovatie bezig zijn, nieuwe organisatievormen ontwerpen en opzetten. Het doel van die nieuwe
organisatievormen is betere afstemming op de noden van
deze tijd. Het beste uit mensen en teams naar boven halen
op een duurzame manier is daarbij een belangrijk criterium. Meer en meer zien we immers dat klassieke, hiërarchische organisatievormen kwaliteiten als ondernemerschap,
initiatief, aanpassingsvermogen, proactiviteit, bezieling,...
naar buiten duwen terwijl het net die kwaliteiten zijn die nodig zijn om op een duurzame manier competitief te blijven
in tijden vol verandering.
Er ligt dus een ingrijpende, zware agenda op de tafel van
veel directieleden. Hoe eet je een olifant op? Door hem in
stukjes te kappen. En zo komen we bij teams terecht.
Teams zijn een handige ingang om een groot geheel stapsgewijs te transformeren. Teams staan voor veel organisaties
het meest centraal in de realisatie van de organisatiestrategie. Als men erin slaagt om teams stap voor stap anders te

(1) ‘Nog onduidelijke’ omdat de klassieke managementbenaderingen dienen vervangen te worden door benaderingen die nog in volle ontwikkeling zijn. Het ‘trialand-error’-gehalte is in die zin nog heel hoog. Maar net daarom ligt het accent in organisaties terug meer op ‘leiderschap’ i.p.v. ‘management’.
(2) Zie o.a. ‘The Future of Management’ van Gary Hamel.
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laten werken, dan wordt stap voor stap duidelijk hoe de organisatie daarrond moet worden vormgegeven enerzijds en
anderzijds ontstaat daardoor de ruimte voor medewerkers
om zich volwaardig te ontplooien.
In dit artikel staan teams centraal als ’linking pin’ tussen
mens en organisatie en dit vooral omdat we vandaag geconfronteerd worden met individu-overstijgende complexiteit.

In welke richting
evolueert teamwork?
Momenteel slagen heel wat organisaties er niet in om de
meerwaarde van teams echt aan te boren. En vak start dit al
bij de werking van het directieteam, dat al dan niet expliciet
de toon zet op dit vlak. Te vaak wordt het label ’team’ geplakt op een groep mensen louter en alleen omdat die onder
dezelfde manager of directeur werken. Er is echter meer
nodig dan dat om de kracht van een team naar boven te
brengen.
Om echt van een team te kunnen spreken, moet er sprake
zijn van een groep mensen die bereid zijn en elkaar nodig
hebben om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dus,

Sterke, slimme individuen vormen niet meteen sterke
teams. Daar is meer voor nodig. Teamwork ontwikkelt zich
voornamelijk door het accent te leggen op de ontwikkeling
van effectieve teamdynamieken eerder dan door de klemtoon te leggen op het individu. De ontwikkeling van teams
wordt in die zin een effectief middel voor de ontwikkeling
van zowel de medewerker als de organisatie.

als ze niet effectief samenwerken, kan het resultaat niet gerealiseerd worden. Vaak zien we daarenboven dat het werk
zodanig voorgeschreven en opgekapt is dat mensen elkaar
niet (meer) of amper nodig hebben om hun werk op een
goede manier te kunnen afronden. Daardoor hebben mensen amper gemeenschappelijke belangen. Waarom zouden
ze dan rekening houden met een collega, waarom zouden
ze energie steken in elkaar? Het wordt als tijdsverlies en lastig ervaren. Soms zelfs door de manager van het team. In
dit soort contexten wordt een gezamenlijke BBQ gecombineerd met de afvaart van de Lesse als teambuilding beschouwd. En vaak is dat dan de enige jaarlijkse investering
in het team terwijl dit eigenlijk niks meer is dan een sociale
activiteit.

Van ‘klassieke’ naar ‘BIO-teams’
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Teambuilding is een permanent proces, gekoppeld aan het
dagelijkse werk want er komt best wat bij kijken om teams
optimaal te laten functioneren in een steeds complexer
wordende wereld. Die stijgende complexiteit en voortdurende verandering zorgen er zelfs voor dat de manier waarop we over teams denken en de manier waarop we ze
(bege)leiden zelf aan het verschuiven is. In het schema hierboven wordt dit visueel weergegeven.
•

Een ‘klassiek team’ past eerder binnen een hiërarchische, mechanistische logica.
Een ‘BIO-team(1)’ past eerder bij een meer organische,
systemische logica.

•

Door deze twee modellen tegenover elkaar te zetten, lijkt
het of een team aan de ene of aan de andere kant staat. Beschouw dit echter als een soort continuüm met daarop twee
ijkpunten. Waar een team zit tussen die twee punten, wordt
duidelijker op basis van de eigenschappen in de tabel hieronder.

(2)(3)(4)

Klassiek Team
BIO-Team
• Eerder top-down sturing • De sturing - weliswaar
afgestemd - komt vanuit
omdat de opdracht ‘bohet team zelf omdat de
ven’ (of voor) het team
prikkels om te ontwikkewordt bepaald.
len van alle richtingen
komen.
• De manager handelt als • De manager faciliteert
de samenwerking en
een soort vertaler naar
geeft vooral ruimte waarhet team en is in die zin
heel expliciet aanwezig.
door hij eerder impliciet
aanwezig is.
• De teamleden zijn vaak • De teamleden kunnen
hogere complexiteit aan
extra handen voor de
omdat ze door de facilimanager - die als het
terende leiderschapsstijl
‘brein’ van het team
(= talent-connector &
functioneert (= promultiplier(2)) geprikkeld
blem-solver). Hij beschikt over de meeste
worden om te cocreëren.
expertise van waaruit hij
De inhoudelijke expertihet werk regelt en opse zit nu veel meer bij alle
volgt.
teamleden dan voornamelijk bij de leidinggevende.

(1)
(2)
(3)
(4)

Klassiek Team
BIO-Team
• De teamsamenstelling is • De teamsamenstelling
relatief stabiel, evenzo de
varieert heel frequent,
opdracht en de gehanevenzo de opdracht en
teerde processen. Daarde gehanteerde procesdoor is het team vrij
sen. Daardoor worden
stabiel en vaak voor lande teamleden met heel
gere tijd.
veel verandering geconfronteerd en dit vergt extra aandacht en
begeleiding.
• De teamleden gedragen • De teamleden in dergezich in deze realiteit vaak
lijke teams zijn in staat
afhankelijk of tegen-afom op een inter-depen(3)
hankelijk t.a.v. de leidente of inter-afhankelijding van het team. De
ke manier(4) samen te
leider moet inspireren,
werken waardoor je in dit
motiveren, richting gesoort teams vaak functiven en zorgen voor eneroneel of roterend leidergie. Als het niet goed
schap ziet. De teamleden
loopt, is men geneigd
creëren samen richting,
om naar de leider te kijdrive en energie.
ken.
• Hier is er een grote mate
• Er is in mindere mate
van participatie en coruimte voor participatie
creatie omdat enkel zo
mede doordat alles zorghet individu- en/of funcvuldig is afgebakend en
tie-overschrijdende poin processen is gegoten.
tentieel van het team kan
worden aangeboord.
Zoals je kan zien, vergt het werken met BIO-teams iets heel
anders van teamleiders, eender hoe hoog of laag in de organisatie. En de verandering gaat veel breder. Het betekent
minstens evenveel voor medewerkers als voor de organisatie als geheel. Net daarom is het een ideale toegangspoort
voor Sociale of Management innovatie.

De team-meridianen
van een BIO-Team
Er bestaan veel modellen om naar teams te kijken. Door die
samen te leggen, kom je tot een aantal steeds terugkerende
thema’s. Zo’n model is handig bij het (bege)leiden van
teams want het biedt een referentiekader van waaruit je kan
interveniëren.

Deze term komt uit: ‘BioTeams. High Performance Teams based on Nature’s Most Succesful Designs’ van Ken Thompson.
Het begrip ‘Multiplier’ komt uit: ‘Multiplier. How the Best Leaders Make Everyone Smarter’ van Liz Wiseman & Greg Mckeown.
STEPHEN R. COVEY gebruikt ‘afhankelijk, tegen-afhankelijk, onafhankelijk en inter-afhankelijk’ in zijn ‘Seven Habits of Highly Effective People’.
Zie eerdere voetnoot.
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Teams (en organisaties) worden meer en meer beschouwd
als levende systemen en daarom is het handig om principes
rond ziekte en gezondheid te gebruiken(1). Acupunctuur is
hiervoor een inspirerende metafoor. Zo vertrekt een acupuncturist vanuit een aantal meridianen die verdeeld liggen
over het hele lichaam en die alle lichaamsfuncties omvatten.
Op die meridianen zijn er vervolgens een hele reeks acupunctuurpunten langs dewelke hij interventies doet om het
zelfhelend vermogen van het lichaam terug te activeren.

Samen-Iets-Bijzonders-Willen-Bereiken:

De team-thema’s die hierna zullen besproken worden, kan
je dus zien als meridianen om interventies voor teams te
ontwerpen. Die interventies doe je vervolgens via bewust
gekozen acupunctuurpunten op die meridianen(2). Zo probeer je als team-coach of leidinggevende ondersteunende
interventies op te zetten om het team terug te helpen ontwikkelen richting een gezonde, effectieve teamdynamiek.

Wanneer een team op dit vlak goed zit, dan zie je dat mensen een gezamenlijk doel willen nastreven. Die gezamenlijke ambitie is vaak een positief verschil dat ze willen maken
in de organisatie, bij klanten of in de maatschappij. Iets bijzonders waarvan ze voelen dat ze door samenwerking nog
meer kans maken om echt hun stempel te drukken.

We onderscheiden 6 team-meridianen. Op zich is er niet
echt een hiërarchie tussen de verschillende meridianen. De
relatie tussen de meridianen is veel wezenlijker dan de ordening ervan. Ze overlappen, raken en/of beïnvloeden elkaar wederzijds en het is dus vooral de chemie tussen de
meridianen die het hem doet. Beschouw de volgorde waarin ze besproken worden in die zin eerder als toevallig.
Je zal ook merken dat de meridianen eerder op een procesmatige manier worden beschreven. De meeste teams hebben in theorie een gemeenschappelijk doel. Dat staat vaak
ook ergens op papier. Maar daarom werkt het nog niet verbindend of dynamiserend. ‘Wat brengt het teweeg? Wat gebeurt er? Welk gedrag zie je?’ zijn in die zin veel relevantere
vragen dan: ‘Wat staat in processen, procedures,...? Wat
werd gecommuniceerd, besproken of vastgelegd?’
Dit artikel is meteen ook een uitnodiging om nog meer te
leren kijken naar effecten, dynamieken, gedragingen,... eerder dan naar wat er in procedures, plannen, beleidslijnen
en/of rapporten is beschreven. Wat er in de realiteit gebeurt, daar gaat het om!

Dat doel zorgt ervoor dat mensen zich op verschillende
vlakken tegelijk aangesproken voelen(3):
• Fysiek omdat ze er hun inkomen mee kunnen verdienen.
• Emotioneel omdat ze zich verbonden kunnen voelen
met anderen.
• Mentaal omdat ze intellectueel uitgedaagd worden.
• Spiritueel omdat ze een wezenlijk, positief verschil kunnen maken voor anderen, de maatschappij of de wereld.
En net dit soort doelen zorgt ervoor dat mensen hun talent
ten volle willen aanboren om dat verschil - dat ze wíllen maken - ook echt te maken. Te veel organisaties schuiven doelen naar voor die mensen amper intrinsiek motiveren,
waardoor mensen gaan werken voor een loon en hun bezieling elders gaan inzetten. Vaak zijn die doelen puur cijfermatig. Helaas, cijfers motiveren meestal niet. Zeker niet als
die cijfers vooral het belang vertegenwoordigen van een beperkte groep mensen waar ze amper een relatie mee hebben
of nauwelijks iets voor voelen.
Constructieve-Samenwerking:

Hier volgen de verschillende team-meridianen:

(1) In de bronnenlijst staan verschillende boeken die deze zienswijze hanteren.
(2) Deze manier van werken met teams en organisaties wordt uitvoeriger beschreven in: ‘OrganisatieAcupunctuur. Coachen van Levende Systemen,’ van Philippe
Bailleur dat eind 2012, begin 2013 beschikbaar zal zijn.
(3) Zie ‘First Things First’ van Stephen R. Covey.
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Wanneer een team op dit vlak goed zit, dan zie je dat mensen zorg dragen voor elkaar en dat er ruimte is voor authenticiteit en kwetsbaarheid. Men durft hulp vragen aan elkaar
en men is bereid om elkaar te helpen. Misschien paradoxaal, maar in dergelijke teams zie je ook dat mensen conflicten aangaan met elkaar, weliswaar op een constructieve
manier. Immers,
een conflict is vaak
Immers, je kan niet
een investering in de
alleen in formatie leren
samenwerking.
Waar nooit conflicvliegen.
ten zijn, wordt veel
onder de mat geveegd enerzijds en krijg je zelden echte doorbraken. Het
vermengen van belangen en ideeën zorgt nu eenmaal voor
spanning. Maar eens doorheen die spanning - op een constructieve manier - zie je dat er echte besluiten worden genomen met draagvlak in plaats van cosmetische
besluiten(1) die dan in de werkelijkheid niet blijken toegepast te worden wegens gebrek aan echt draagvlak.

Omdat elk teamlid in het ene of het andere uitblinkt - vanuit
zijn of haar talent en ervaring - merk je dat elk teamlid op
zijn of haar moment voorop kan vliegen, net als bij een
vogelzwerm. In die zin is leiden eerder een proces dan een
vastgezette rol. De leidinggevende bewaakt dan vooral of
dit proces goed loopt eerder dan dat hij alles regelt voor het
team. Wanneer een team op dit vlak goed scoort, zie je heel
veel gelijkwaardigheid in gesprekken. Leiden en volgen wisselen elkaar op een organische manier af. Soms kan je amper zien wie nu uiteindelijk de leidinggevende is.
Desalniettemin is die er en wordt hij of zij gerespecteerd in
zijn rol maar niet omdat hij de ‘smartest-person-in-theroom’ is, maar omdat hij of zij ervoor zorgt dat het beste uit
de groep naar boven kan komen. En heel vaak is dat door
net ruimte te creëren, uit de weg te gaan,... Dit soort teams
zijn meestal kweekvijvers voor krachtige professionals en
katalysatoren voor Sociale Innovatie.
Gezonde-Relaties-met-de-Buitenwereld:

Het is trouwens via deze meridiaan dat silo’s(2) ontstaan in
organisaties. Vaak zit de kiem van die silo's in de manier
waarop een management team samen werkt. De werking
van het management team optimaliseren is dus een heel effectief acupunctuurpunt voor organisatie verandering.
In deze teams zie je dat mensen elkaar ook coachen. Uitspraken als: ‘Onze nieuwe collega pakt zijn rol totaal verkeerd aan, maar het is niet aan mij om daar iets over te
zeggen. De baas moet maar ingrijpen,’ zijn daar eerder
zeldzaam. Elkaar helpen groeien is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet iets dat enkel weggelegd is voor de
leidinggevende.
Gedeeld-Leiderschap:

Teams staan meestal niet op zichzelf. Ze zijn afhankelijk
van hen omringende teams, HQ’s, leveranciers en/of (interne) klanten en dit zowel op het vlak van input (informatie,
rapporten, goederen, grondstoffen,...) als op het vlak van
output (ontwerpen, plannen, afgewerkte producten,...).
Soms zie je dat de relaties met de buitenwereld wegen op de
relaties in de binnenwereld. Een teamlid dat bijvoorbeeld te
klantgericht is, kan meer werk creëren dan het team aankan. De relatie met de klant gaat dan wegen op de relatie
met de collega's en dit loopt op een bepaald moment vast.
Het kan ook omgekeerd. De harmonie in de binnenwereld
kan ook wegen op de buitenwereld. Een klant kan een vraag
stellen die helemaal past binnen de opdracht van het team
maar die uitdagend zou kunnen zijn voor het huidige evenwicht binnen dat team. Om te vermijden dat er spanning
ontstaat in het team wordt er gekozen voor comfort. Hierdoor gaat de scherpte weg uit het team en blijft de harmonie

(1) Een cosmetisch besluit is een ‘ja’ in de vergaderzaal en een ‘neen’ in de praktijk of omgekeerd.
(2) Silo-vorming ontstaat wanneer verschillende afdelingen eerder tegen elkaar dan met elkaar werken.
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overeind. Het gebeurt wel vaker in teams dat er weerstand
is tegen een bepaalde opdracht om te vermijden dat iemand
door de mand zou vallen. Dit probleem transparant maken
en kijken wat er nodig is om die collega terug in zijn kracht
te krijgen, is echter een veel betere strategie.
Hoe dit thema leeft, herken je aan hoe er gepraat wordt over
andere afdelingen, andere teams, HQ’s,... en herken je aan
de mate waarin en de manier waarop teamleden contact
maken met omringende teams, klanten, leveranciers,
HQ’s,... Je ziet hier dan interdependente relaties met de buitenwereld. Zoals je ziet, vergt het werken met BIO-teams
een holistische, systemische manier van kijken. De relaties
in het team kleuren
de relaties met de
De barsten in de klasbuitenwereld en
sieke organisatievormen vice versa. Wat je in
het team niet kan,
die meestal gericht zijn
kan je vast ook niet
op kortetermijnmet de buitenweresultaten worden echter reld... Deze meridiaan toont in die zin
steeds duidelijker.
haarfijn het potentieel om als partner te
kunnen samenwerken met anderen. Veel organisaties gebruiken dit partner-label maar zonder het waar te maken
omdat ze de binnenkant van de organisatie niet in die zin
vormgeven. Een partner-relatie betekent dat je op een wederzijdse, transformationele manier kan samenwerken eerder dan op een eenzijdige, transactionele manier.
Zo’n teams prikkelen hun omgeving op een positieve manier tot ontwikkeling en laten zich tot ontwikkeling prikkelen. Dit is trouwens een heel belangrijke voorwaarde om
afgestemd te blijven op een veranderende wereld. Deze meridiaan ondersteunt organische groei. Als deze niet goed zit
dan dommelt een team in en wordt het plots verrast door
de noodzaak aan abrupte verandering. Echter, organische
verandering sluit veel beter aan bij de menselijke natuur
dan abrupte verandering. Deze meridiaan speelt hierbij dus
een belangrijke rol.

Positief-Negatief-Ratio:

Deze meridiaan ligt heel erg aan de oppervlakte van het
team of is heel zichtbaar terwijl de hierna volgende meridiaan eerder in de onderstroom zit. Het is ook een meridiaan
waarmee je snel impact kan hebben op de ontwikkeling van
de andere meridianen omdat je via deze meridiaan veiligheid en vertrouwen creëert om issues te bespreken en aan
te pakken.
In teams die goed draaien, zie je dat er sprake is van een Positief/Negatief Ratio van 6:1. Dit betekent dat er 6 positieve
(waarderende, oplossingsgerichte, generatieve) interacties
zijn voor elke negatieve (oordelende, probleemgerichte,
verlammende) interactie. Helaas zijn er teams waar er vooral gekeken wordt naar wat niet werkt, wie iets nog niet kan,
wat nog niet goed is ingevuld, wie iets verkeerds heeft gedaan, wiens fout dat dan is,...
In zo’n setting raken stap voor stap alle defensie-mechanismes van mensen geactiveerd waardoor mensen eerder
overleven dan openbloeien. Wantrouwen en verlamming
regeren dan het team. Conflicten worden uit de weg gegaan
omdat er onvoldoende veiligheid is. De noodzakelijke doorbraken blijven uit.
Gedeelde-Waarden:
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Deze meridiaan ligt eerder in de onderstroom terwijl hij
heel erg bepalend is voor wat er in de bovenstroom gebeurt.
Mensen die dezelfde waarden delen, kunnen heel vlot met
elkaar samenwerken. In die zin beginnen meer en meer organisaties aan te werven op waarden en attitude eerder dan
op competenties. Iemand die de juiste competenties heeft
maar niet FIT in de waarden van het team zal het lastig krijgen om mee te draaien. In die zin is de volgende hiërarchie
belangrijk: Eerst het ‘waarom?’ (= zingeving, waarden) beantwoorden; dan komt de ‘met wie?’-vraag om dan pas, via
de ‘wat?’-vraag, actieplannen te gaan uitwerken.
Daar waar er een gedeelde waardenset (= shared mindset)
is, zal je merken dat er vaak over waarden, principes en belangen wordt gepraat en dit op een onderzoekende i.p.v.
oordelende of defensieve manier. Net daardoor worden
waarden zichtbaar en raken ze op elkaar afgestemd in de
dagelijkse praktijk. Immers, als het niet over waarden gaat,
hoe kunnen mensen er zich dan rond verbinden of naar
handelen?

Volgende maand legt Philippe Bailleur uit hoe u concreet met deze team-meridianen aan de slag kunt.

OVER DE AUTEUR

Philippe Bailleur

Hij werkt al meer dan tien jaar als Organisatie-Coach.
Daarbij ondersteunt hij zowel de ontwikkeling van
mensen als van organisaties. Samen met zijn collega's van
Kessels & Smit, the Learning Company begeleidt hij
organisaties die geconfronteerd worden met urgente
vraagstukken waar niet meteen pasklare antwoorden voor
zijn. Omdat er in die gevallen niet zomaar kan gegrepen
worden naar bestaande antwoorden, gaat het vooral over
het aangaan van een gezamenlijke zoektocht. In zijn werk
integreert hij een aantal sterke, complementaire
disciplines zoals: Solution Focused Coaching,
Appreciative Inquiry, NLP, Voice Dialogue, Systemisch
Werk, Energetisch Werk,...
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Teamevolutie in de praktijk
Philippe Bailleur
Organisatie-Coach –
Kessels & Smit, the Learning Company

V

Vorige maand liet Philippe Bailleur u kennismaken
met het BIO-team en diens teammeridianen. Deze maand
legt hij uit hoe u met de teammeridianen concreet aan de
slag kunt.

Werken met de teammeridianen

Stap voor stap groeit het bewustzijn over het feit dat werken
met teams een volwaardige discipline is. Niet iets dat je er
dus gewoon even bij doet. Dat geldt zowel voor coaches als
voor leidinggevenden. Toch blijft het voor heel veel organisaties moeilijk om daarnaar te handelen. Veel teamleiders
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(van laag tot hoog in de organisatie) hebben - door een heel
drukke operationele agenda - amper tijd om aan de teammeridianen te werken. Vaak klampen ze zich dan ook vast
aan de inhoud of de expertise van het werk omdat net dit
hen houvast geeft. Maar daardoor krijgt het meer proces-
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matige, relationele van het werken met mensen niet de aandacht die nodig is om echt tot de meerwaarde van teams te
komen. Dit is een heel logische reflex, zeker als de organisatie die ontwikkeling niet ondersteunt of prikkelt. Hieronder overlopen we een aantal mogelijkheden om te werken
met teams via de teammeridianen.
Bewust en positief aandacht blijven hebben voor de verschillende meridianen is misschien wel de meest wezenlijke
interventie om tot een positieve teamdynamiek te komen.
En een manier om dat te doen, is door de verschillende
teammeridianen regelmatig scoren a.d.h.v. het radardiagram hieronder. Je kan dit ook regelmatig met het hele team
doen en zo wordt het meteen een gemeenschappelijk proces.
Het gebruik van een 10-punten schaal per meridiaan is
daarbij handig. ‘0’ kan dan staan voor ‘ik denk dat we het
uitzonderlijk slecht doen op deze meridiaan’ en ‘10’ kan
dan staan voor ‘ik ben heel fier op hoe we het doen op deze
meridiaan’. Binnen Solution Focused Coaching wordt deze
methode heel vaak gebruikt. Het biedt de kans om de huidige toestand op een makkelijke manier te benoemen - ook
al is dit eerder subjectief. Van daaruit kan er vervolgens gekeken worden naar wat er al goed werkt (en waarom) om
dan samen te bepalen wat er nodig is om een volgende stap
te zetten richting gewenste toestand.
Deze (schaal)methode is een prachtige, goed doordachte
aanpak die heel goed werkt bij teamcoaching(1). Door op
deze manier aan de slag te gaan, ontvouwt het teamwork
zich terwijl je het hebt over de werking van het eigen team,
kortom, You Walk the Talk.
Een belangrijk principe voor het succesvol begeleiden van
verandering is de gewenste verandering zelf voordoen. Directieleden die dit principe omarmen, gaan eerst aan de
slag met hun eigen team om dit proces in de diepte te ervaren. Een transformatie die je zelf niet hebt doorgemaakt,
kan je nl. moeilijk faciliteren.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vanuit die ervaring, vanuit dat dieper weten, kan je veel beter effectieve interventies opzetten voor de hele organisatie.
Elke verandering start dus binnen onszelf(2). Wil je meer
interactie binnen je team, dan is het goed om stil te staan bij
hoe jij als teamleider de interactie afremt. Wil je meer interactie tussen de verschillende disciplines in je organisaties,
dan is het goed om te kijken of je erin slaagt bruggen te leggen tussen de verschillende disciplines binnen het directieteam. Grote leiders kijken eerst in de spiegel (naar hun
eigen gedrag) en dan pas door het venster (naar het gedrag
van anderen)(3).
Hierna volgen nog enkele mogelijke interventies per meridiaan. Puur ter inspiratie, want als je dit oppakt met het volledige team, dan is de kans groot dat er effectieve
interventies komen van je eigen mensen.
Samen-Iets-Bijzonders-Willen-Bereiken:
Door mensen te bevragen op een moment van professionele trots kan je scherp krijgen wat mensen drijft in hun werk.
Als het doel van het team daarop aansluit dan kunnen mensen hun persoonlijke doelen waarmaken via het team. In
zo’n geval krijg je vuurwerk.
Samen met het team kan je ook een Meta-Plan oefening(4)
maken om zo tot een duidelijk doel en heldere strategie te
komen. Je kan hier bv. starten vanuit een SWOT of
SOAR(5)-analyse. Zo’n participatieve aanpak zorgt voor
veel meer draagvlak en inzicht waardoor de kans op weerstand een stuk vermindert.
Constructieve-Samenwerking:
Lastige topics benoemen en - zeker als je zelf verkrampt bij
conflicten - zorgen voor een facilitator die het team doorheen de spanning leert heen te werken, creëert diepgang en
vertrouwen tussen de teamleden. Stap voor stap wordt het
team vaardiger in het oppakken van lastige topics, in het
aangaan van conflicten op een constructieve manier waardoor het minder afhankelijk wordt van externe begeleiding.

Meer over oplossingsgericht werken met teams in ‘Team Coaching with the Solution Circle’ van Daniel Meier.
Een schitterend boek dat dit principe grondig uitdiept, is ‘Deep Change. Discovering the Leader Within’ van R.E. Quinn.
Dit principe wordt verder toegelicht in ‘Good to Great’ van Jim Collins.
Voor meer info over deze methode: http://www.metaplan.us.
SOAR is het alternatief voor SWOT vanuit de positieve psychologie waarbij er meer naar opportuniteiten, aspiraties en gewenste resultaten wordt gekeken i.p.v.
naar zwaktes en bedreigingen.
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Gedeeld-Leiderschap:

luchtige manier - draag je zorg voor de positieve energie in
het team.

Door de talenten en bijhorende aspiraties van de teamleden
in kaart te brengen, kan je teamleden deelverantwoordelijkheden geven net zoals ministers in de regering een portefeuille toebedeeld krijgen. Wel dient er dan een goede
manier ontworpen te worden om de voortgang binnen die
‘portefeuilles’ gemeenschappelijk te houden anders installeer je alsnog silo’s. Het verdelen van die verantwoordelijkheden is dus een belangrijk proces op zich.
In sommige teams roteert het voorzitterschap van meetings
waardoor elkeen de kans krijgt om te leren faciliteren. Dat
is vooral handig als je als teamleider zelf mee wil duiken in
de inhoud van een bepaald probleem. De combinatie van
inhoud en proces is nl. zo goed als onmogelijk.
Gezonde-Relaties-met-de-Buitenwereld:
Breng samen in kaart wie de belangrijkste spelers zijn rond
het team en bepaal welke relatie jullie zouden willen hebben
met die verschillende spelers. Dit kan uiteraard heel uiteenlopend zijn. Een
vraag die hierbij
Een belangrijk principe
handig werkt, is:
voor het succesvol
‘Als we aan X of Y
zouden vragen hoe
begeleiden van
hij of zij denkt over
verandering is de
ons team, wat zou je
dan willen horen?’
gewenste verandering
Eens je dit in kaart
zelf voordoen.
gebracht hebt, kan
je zelf op onderzoek
gaan en kijken hoe die spelers echt over het team denken.
Dit kan heel verhelderend werken... en ook confronterend.
Maar wat transparant is, kan aangepakt worden.
Op basis van dit onderzoek, kunnen vervolgens stappen besproken worden om wat al goed zit, verder uit te diepen en
wat niet goed zit, bij te sturen.
Positief-Negatief-Ratio:
Binnen dit kader lijkt het me handig om zelf vooral te zorgen voor positieve, generatieve communicatie. Je kan teamleden ook trainen in het effect van ‘problem-talk’ (= taal
waarmee je het probleem verder in het systeem duwt) en
‘solution-talk’ (= taal waarmee je aan oplossingen werkt).
Door hier samen alert op te zijn - en dit kan op een heel
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Wanneer het team in ‘problem-talk’ blijft vastzitten, is de
kans groot dat er in de onderstroom één en ander niet goed
zit. Wacht in zo’n geval niet te lang om de hulp van iemand
buiten het team die ervaring heeft met dit soort teamdynamiek in te roepen. Het zelfhelend vermogen van het team
zit mogelijks vast en dan is een ‘prik’ van een extern iemand
nodig om een en ander terug te doen stromen.
Gedeelde-Waarden:
Er zijn heel veel verschillende manieren om waarden naar
boven te brengen (waardekaartjes, waarde-assessment,…).
Elkaar op een veilige, waarderende manier bevragen op belangen - en daarbij zelf als teamleider transparant zijn - is
een heel krachtige interventie. Elkaar feedback geven en het
onderzoeken van intenties, past ook binnen dit kader.
Samen bepalen welke de leidende principes zijn van waaruit het team wil werken, is ook een heel krachtige interventie. Op deze manier kan een directieteam op een
consistente manier bouwen aan de cultuur van de organisatie. Immers, als alle interventies afgetoetst worden aan die
principes, ontstaat een heel consistent beleid. Hierdoor onderscheiden waardegedreven organisaties zich van andere
organisaties.

Besluit
BIO-teams vergen iets heel anders van teamleiders, die hun
aandacht meer dienen te verschuiven van inhoud en expertise naar proces en relaties. Waar het vroeger ging om ruimte nemen, gaat het nu meer en meer om ruimte kunnen
geven. Net die ruimte zorgt ervoor dat de teamleden zich
volledig kunnen ontplooien en dat is wat organisaties nu
meer dan ooit nodig hebben.
Leiderschap wordt daardoor ook iets heel persoonlijks. Immers, jij als leidinggevende kan de verandering al zijn door
je eigen manier van handelen. Daardoor wordt een transformatie van de organisatie in eerste instantie een transformatie van de directie.
Teams blijken - tot slot - een hanteerbare ingang te zijn voor
Sociale Innovatie. Van daaruit wordt de transformatie van
medewerkers geprikkeld enerzijds en wordt ook duidelijk
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hoe de organisatie dient vormgegeven om de gewenste
teamdynamiek te ondersteunen. Teamontwikkeling omarmt zo meteen de totaliteit van levende systemen, met
name het individu (zowel gedrag als attitude) als de organisatie (zowel structuren en processen als cultuur).
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OVER DE AUTEUR

Philippe Bailleur

Philippe werkt al meer dan tien jaar als OrganisatieCoach. Daarbij ondersteunt hij zowel de ontwikkeling van
mensen als van organisaties. Samen met zijn collega's van
Kessels & Smit, the Learning Company begeleidt hij
organisaties die geconfronteerd worden met urgente
vraagstukken waar niet meteen pasklare antwoorden voor
zijn. Omdat er in die gevallen niet meteen kan gegrepen
worden naar bestaande antwoorden, gaat het vooral over
het aangaan van een gezamenlijke zoektocht. In zijn werk
integreert hij een aantal sterke, complementaire disciplines
zoals: Solution Focused Coaching, Appreciative Inquiry,
NLP, Voice Dialogue, Systemisch Werk, Energetisch
Werk,...
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