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Inleiding
In de praktijk komen we bij het invoeren van zelfsturende teams allerlei problemen
tegen. Soms wordt verwacht dat teamleden vanaf morgen elkaar gaan beoordelen. In
andere gevallen ontstaat er een spanning tussen het team en de teamleider omdat het
team sneller en meer wil, terwijl de teamleider moeite heeft met taken afstaan. Of we
komen een situatie tegen waarin ondersteunende afdelingen niet willen meewerken aan
het overdragen van regeltaken.
Op basis van een groot aantal praktijksituaties heeft de ST-GROEP een model ontwikkeld
voor invoering en ontwikkeling van zelfsturende teams.
In het ontwikkelde model wordt een aantal fasen onderscheiden. Per fase worden
verschillende accenten gelegd. In de sociale dimensie zien we een ontwikkelingsproces
naar een grotere samenhang in het team en een grotere betrokkenheid van individuen bij
het team. De taakdimensie legt achtereenvolgens accenten op de taakuitvoering (het
vergroten van de inzetbaarheid van de teamleden), integratie van de regeltaken,
groepsautonomie en het zelfstandig oplossen van conflicten en als vierde het op eigen
initiatief verbeteren van de prestaties.
Toepassingen van het fasenmodel
Het fasenmodel voor de invoering en ontwikkeling van zelfsturende teams kan op
meerdere manieren worden toegepast.
- Het model wat voor de analyse van de ontwikkeling status van zelfsturende
teams gebruikt kan worden.
- Het biedt een rode draad voor de ontwikkeling van zelfsturende teams. Het
heeft enige voorspellende waarde en geeft inzicht wat steeds de volgende
stappen van het team kunnen zijn.
- Het model biedt ook een houvast voor staf en hulpdiensten voor de wijze
waarop zij ondersteuning kunnen organiseren voor de diverse teams.
- Ten slotte biedt het model ook een leidraad voor het leiding geven aan zelfsturende teams. Per ontwikkelingsfase verandert zowel het takenpakket als de
houding van de teamleider. Het fasenmodel geeft ook inzicht in een aantal
timingsvraagstukken: wanneer is de tijd rijp om bepaalde
verantwoordelijkheden en bevoegdheden over te dragen naar het team.
Achtergrond
De pijlers waar het fasenmodel op gebaseerd is zijn de volgende:
Van simpel naar complex
Het realiseren van zelfsturende teams is in de praktijk een geleidelijk proces. Het is
hierbij zinvol te beginnen met eenvoudige, voor de hand liggende veranderingen. Later
kunnen de meer complexe activiteiten door het zelfsturend team aangepakt worden.
Van individueel naar gezamenlijk belang
Een individu zal in een beginnende groep allereerst op zoek gaan naar veiligheid en
acceptatie door de anderen. In het begin zal er dus meer aandacht moeten zijn voor de
individuen en hun wederzijdse acceptatie. Geleidelijk zal de gezamenlijke verantwoordelijkheid meer op de voorgrond treden en zal de individuele benadering plaats
maken voor de groepsbenadering.
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Van teambelang naar organisatiebelang
Als individuen hun draai in het team gevonden hebben zullen ze zich in de eerste plaats
betrokken voelen bij het team en de teamprestaties. Later zal het inzicht zich gaan
ontwikkelen dat meerdere teams en afdelingen in samenspel hun prestaties kunnen
verbeteren.
Een balans tussen aandacht voor de mensen en voor de resultaten
De sfeer in een team en het halen van de resultaten zullen in balans moeten zijn. Het
werken in een team zal immers voordelen moeten opleveren voor de organisatie en voor
de medewerkers in het team. In de praktijk blijkt steeds dat een eenzijdige nadruk op
taakgerichtheid of sociale aspecten de teamontwikkeling belemmert.
Fasenmodel
Het invoeringsmodel bestaat uit vier fasen (zie figuur 1). Deze vier fasen zijn voor een
deel overlappend. De snelheid waarmee het proces kan worden doorlopen is afhankelijk
van de uitgangssituatie. Hoe is de vaktechnische inzetbaarheid van de groepsleden? Hoe
sterk is het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in de leiding? Hoe sterk is het
vertrouwen van de leiding?
Per fase wordt de betrokkenheid van de individuele medewerkers bij het team steeds
groter en de samenhang steeds hechter. Van een bundeling individuen wordt via een
groep een team gevormd. Later groeit het team door naar een open team. Een open
team heeft een cultuur die open staat voor de omgeving en werkt nauw samen met
(interne) leveranciers en klanten.

Figuur 1. Invoeringsmodel
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De verschillende fasen kenmerken zich door accentverschillen. In de eerste fase ligt het
accent op het creëren van vakvolwassenheid. De teamleden gaan over uitvoerende taken
rouleren en hun uitvoerend takenpakket wordt breder. Er wordt gestreefd naar een
bredere inzetbaarheid van de teamleden, waardoor de uitvoerende flexibiliteit en
slagvaardigheid van het team toeneemt.
In de tweede fase verschuift het accent naar het vergroten van organisatorische
zelfstandigheid: de integratie van regeltaken. Gedurende deze fase is het belangrijk zicht
te krijgen op een beloningssysteem, gebaseerd op teamwerk en teamprestaties.
Een volgende accent (fase 3) is de onderlinge samenwerking. Het team wordt hechter,
verbetert de interne samenwerking, lost zelfstandig interne conflicten op en wordt
verantwoordelijk gesteld voor het halen van resultaten. Fase 4 houdt in dat het team
continu zelfstandig verbetert en vernieuwt, maar vooral ook openstaat voor
veranderingen in de (interne) omgeving. Met andere woorden sterk doel- en
prestatiegericht.
Hoewel de accenten per fase verschuiven, werkt een team in iedere fase aan de vier
elementen van zelfsturing: vakvolwassenheid, organisatorische zelfstandigheid,
samenwerken en doel- en prestatiegerichtheid. We zullen deze per fase uitdiepen. Per
fase komen ook de kenmerken van een effectieve teambuilding aan de orde.
Teamontwikkeling beslaat een lange tijd en is een geleidelijk proces. Soms is het
verstandig een versnelling aan te brengen in deze ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij
de term teambuilding. Typerend voor teambuilding is dat er een bijeenkomst buiten de
werksituatie plaatsvindt en dat het oplossen van een impasse of de versnelling van het
ontwikkelingsproces het belangrijkste doel is.
Fase 1: bundeling individuen
De start up
Het is heel verstandig de ontwikkeling van een zelfsturend team te beginnen met een
start up bijeenkomst. Teamleden weten dat er iets gaat veranderen, maar zullen zich
vooral afvragen_wat betekent dit voor mij? Ook blijkt steeds dat het begrip zelfsturende
teams voor velen de meest wilde fantasieën stimuleert. Vaak zijn dat ‘fase 4 fantasieën’,
die een realistische gemeenschappelijke kijk op het pad er naar toe vertroebelen.
In een start up bijeenkomst staat het waarom van de verandering centraal.
Een tweede onderwerp voor de start up is het uitwisselen van beelden van een ideaal
team. Enerzijds heeft het als bedoeling om al te veel wildgroei in fantasieën te
voorkomen, anderzijds kan er een meer realistisch beeld ontstaan. Door vervolgens dit
fasenmodel te bespreken kan het team zich de vraag stellen wat het in een jaar kan en
wil bereiken. Via de vraag wat ieders rol en betrokkenheid is bij de verdere vormgeving
van het team kunnen korte termijn actieplannen gemaakt worden.
Vakvolwassenheid
Een belangrijk doel in deze fase van teamontwikkeling is het realiseren van de benodigde
uitvoerende flexibiliteit. De fleximatrix van het team is hierbij een essentieel instrument.
Een fleximatrix is een schema waarin de uitvoerende taken uitgezet worden tegen de
medewerkers in het team. Ook worden de regeltaken in het schema opgenomen,
waarvan de meeste in de loop van fase 2 aan teamleden gekoppeld worden. In
dienstverlenende organisaties, afdelingen R&D, service-afdelingen, projectorganisaties
kan deze matrix uitgebreid worden met kennisgebieden (bijv. kennis van talen, landen,
klanten, produktgroepen etc.).
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Figuur 2. Fleximatrix
Belangrijk bij het invullen van de fleximatrix is om eerst de benodigde flexibiliteit in te
vullen. Voor de taken waar te weinig flexibilteit is zal er opgeleid moeten worden. In
wezen leidt een fleximatrix automatisch tot een opleidingsmatrix.Het opleiden kan op
vele manieren gebeuren: van meedraaien op de werkplek tot klassikaal. Training on the
job heeft vaak de voorkeur, omdat het de eenvoudigste manier is om de kneepjes van
het vak en de best practices door te geven.
In deze fase is het ook van groot belang een goed draaiend werkoverleg te hebben,
waarbij structurele zaken over het uitvoerend werk de boventoon voeren op de agenda.
Het organiseren van het overleg is voorlopig de taak van de teamleider.
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Figuur 3. Stappenplan fleximatrix

Organisatorische zelfstandigheid
De organisatorische zelfstandigheid heeft in deze fase minder nadruk. De een-voudige
regeltaken worden door teamleden verricht. Hierbij valt te denken aan het bewaken van
veiligheid, orde en netheid, het instrueren van teamleden, het voor-zitten van
werkoverleg, het maken van de detailplanning en het maken van een verlofplanning.
Samenwerking
De basis voor een effectieve samenwerking wordt gelegd. Het verduidelijken van een
nieuwe taakverdeling tussen de teamleden en het oppakken van nieuwe rollen door de
verschillende teamleden staat centraal.
Omdat het realiseren van de benodigde flexibiliteit een van de belangrijkste doelen is
spitst het samenwerken zich toe op het willen leren van elkaar en aan elkaar. In de
praktijk schuilt hierin vaak een groot obstakel. Het aanleren van nieuwe kennisen
vaardigheden betekent vaak meer verantwoordelijkheid. Voor sommigen is het de kans
waarop ze al jaren zitten te wachten, voor anderen kan het beangstigend zijn.
Ook het willen en durven afstaan van kennis en vaardigheden is iets waarvoor niet
iedereen zal juichen. Vaak is het hebben van specifieke kennis en kneepjes direct
verbonden met status.
Doel en prestatiegerichtheid
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De doelstellingen van een team worden in fase 1 gegeven door de leiding. Belangrijk is
om te werken aan doelacceptatie door het team. Van groot belang is ook een snelle en
juiste terugkoppeling te verzorgen naar het team en individuele teamleden.
Naast het terugkoppelen van prestatie-informatie naar het team wordt in de loop van
fase 1 het inzicht geven hoe prestaties van het team tot stand komen steeds
belangrijker. Dit vormt de basis voor het team om later te gaan meedenken en adviseren
over doelen en indicatoren.
Teambuilding
Enkele thema`s die in een fase 1, teambuilding, aan de orde komen zijn doel-acceptatie
door het team, het accepteren van verschillen in het team en het ontdekken van elkaars
kwaliteiten, het formuleren van wederzijdse verwachtingen en het gezamenlijk formuleren van gedragsregels.
Een effectief team heeft als kenmerk dat alle teamleden achter de doelstellingen van het
team staan. Deze doelstellingen in de vorm van prestatie-indicatoren hebben betrekking
op de kwaliteit van het produkt of dienst, de kosten en doorlooptijden, maar ook op
bijvoorbeeld de sfeer in het team. Hoe gemeenschappelijker deze doelstellingen zijn hoe
effectiever het team er aan zal werken. (Van Jaarsveld, ‘Resultaatgericht werken’, 1997)
Een effectief team benut de kwaliteiten van de verschillende teamleden. Dat betekent dat
teamleden een eigen sterkte/zwakte-analyse kunnen maken en dat deze vervolgens
gedeeld wordt met de collega`s. In sommige organisaties kan dit een geweldige stap
zijn, zeker als de cultuur gekenmerkt wordt door het verbergen van zwakke kanten.
Teamwerk betekent dat de leden elkaars kwaliteiten herkennen, vervolgens erkennen en
ten slotte benutten.
Het formuleren van wederzijdse verwachtingen is een derde belangrijk element in het
effectief functioneren van een team. In een functioneel gerichte organisatie heeft iemand
houvast aan een functieomschrijving. Een functieomschrijving is te beschouwen als een
bevroren verwachting van de organisatie (lees leiding) over wat iemand doet en hoe. In
een zelfsturend team valt deze omschrijving weg, omdat er een totaalpakket aan taken
verricht moet worden en de manier waarop bepaalt het team in steeds grotere mate. De
vraag wat teamleden van elkaar kunnen en mogen verwachten is daarom een heel
belangrijke. Tenslotte heeft een team een basis nodig om elkaar aan te spreken. Een
aantal gedragscodes die tijdens een teambuilding tot stand komen zijn daarbij heel
behulpzaam.
De teambuilding van startende zelfsturende teams heeft een weinig exotisch karakter.
Vooral het ongestoord praten met elkaar, verhelderen van doelen en verwachtingen
staan centraal. Een grote valkuil kan hiermee voorkomen worden, nl. het idee dat
teamleden die elkaar beter leren kennen (liefst in moeilijke situaties) beter gaan
presteren.
Fase 2: de groep
Het accent in deze fase van teamontwikkeling ligt, zoals gezegd, op het vergroten van de
organisatorische zelfstandigheid van het team: het integreren van de regeltaken in de
bezigheden van het team. Het ingezette proces op de dimensie vakvolwassenheid wordt
doorgetrokken, Het team krijgt een grotere verantwoordelijkheid voor de interne samenwerking en ook de invloed van het team op de doelen en prestaties wordt groter.
In de loop van fase 2 is het cruciaal om aandacht te hebben voor het beoordelings- en
beloningssysteem.
Vakvolwassenheid
Van het zelfsturende team in fase twee wordt verwacht dat de wijze van uitvoering van
het werk zelfstandig wordt gedaan. Het vereiste flexibiliteitsniveau is bereikt, teamleden
zijn op meerdere uitvoerende taken inzetbaar. Ook kan het team moeilijke of nieuwe
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opdrachten zelfstandig aan. De fleximatrix is een instrument geworden van het team en
wordt door het team beheerd. Veranderingen in het uitvoerende proces, nieuwe eisenaan
het gewenste flexibiliteitsniveau en het inpassen van nieuwe collega`s worden door het
team gedaan. Als gevolg hiervan kan het team in het begin van fase 2 voorstellen doen
voor een vaktechnisch opleidingsplan, wat later uitgroeit tot het maken en beheren van
de vaktechnische opleidingsplannen.
Organisatorische zelfstandigheid
Het proces van het overdragen van regeltaken komt in een stroomversnelling. Een aantal
eenvoudige regeltaken zijn al in fase 1 door het team opgepakt. In een logische volgorde
volgen nu complexere taken. Het team leert zelfstandig het werk te organiseren.

Figuur 4. Fasering in de mate van zelfstandigheid (Bron: Wellins, Byham en Wilson,
1991)
De fleximatrix voor de uitvoerende taken wordt uitgebreid met regeltaken. De regeltaken
worden geïnventariseerd, de benodigde flexibiliteit wordt vastgesteld en er wordt
beoordeeld wie wat kan, en wie wat gaat leren. Er volgt een accentverschuiving van
vaktechnisch opleiden naar het aanleren van regeltaken.
In de praktijk is dit een moeilijke fase, omdat nu het daadwerkelijke commitment van de
hele organisatie zichtbaar wordt. Het oppakken van regeltaken door een team veronderstelt dat deze taken ergens vandaan komen. Niet alleen de leiding gaat taken afstaan
aan het team, maar ook hulp- en stafdiensten.
In deze fase wordt het heel duidelijk dat een grotere zelfstandigheid van zelfsturende
teams gevolgen heeft voor het takenpakket van leiding en staf, maar ook gevolgen heeft
voor hun opstelling.
Als regel geldt dat de routinematige, frequent voorkomende taken met een niet
specialistisch karakter van staf en ondersteuning naar de teams worden overgedragen.
Echte specialisten zijn hier blij mee: minder routine en meer tijd voor het echte specialistische werk. Bij de leiding van zelfsturende teams zien we eenzelfde soort verandering
optreden. De teamleider legt zijn aandacht minder op de operationele taken en meer op
verbetertaken. Naast dit aspect van verandering van taakinhoud, verandert de opstelling
of houding van leiding en staf. Naarmate de zelfstandigheid van een zelfsturend team
groeit wordt de houding van leiding en staf meer ondersteunend en minder sturend. Voor
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de teamleider is dit een lastige omslag in zijn functioneren.Voor staf en ondersteunende
diensten kan het soms een slag van 180 graden betekenen, als zij in het verleden een
(informeel) sturende houding hebben gehad. Veel staffunctionarissen ervaren dit als een
degradatie in hun status en een vermindering van hun belangrijkheid. Om duidelijkheid
te verschaffen wie wat regelt in een team, hoe de verantwoordlijkheden precies liggen en
hoe een team met staf en ondersteuning communiceert is het stermodel een sterk
hulpmiddel.
Samenwerking
De taken in een team rouleren soepel. De teamleden tonen een grote betrokkenheid en
verantwoordelijkheid naar het uitvoerende en regelende werk, maar zeker ook naar
elkaar. Teamspelregels zijn duidelijk en worden door eenieder onderschreven. Bij
conflicten en problemen in het team of tussen het team en de omgeving wordt het team
betrokken bij de oplossing, hoewel in deze fase de verantwoordelijkheid voor de
oplossing bij de teamleider ligt. Het team zorgt zelf voor goed functioneren van het
werkoverleg.
Doel- en prestatiegerichtheid
Het team wordt om advies gevraagd over de teamdoelen en de hoogte van de normen.
Het vaststellen van normen en teamdoelen doet de leiding. Het team analyseert zelf zijn
eigen prestaties en doet voorstellen om deze te verbeteren.
Tussen teams die gemeenschappelijke belangen hebben (bijv. dezelfde klanten of
leveranciers) komt overleg op gang.
Beoordelen en belonen
In de praktijk blijkt steeds dat in fase 2 van teamontwikkeling het team vraagt om een
ander beloningssysteem. De redenering is vaak dat het team taken doet die voorheen de
baas deed. En die krijgt meer betaald. Een tweede onrechtvaardigheid die wordt ervaren
is dat teamleden hetzelfde werk doen, maar dat er verschillende salarissen voor betaald
worden. Er zijn diverse mogelijkheden om beloning beter te laten aansluiten op
teamwerk. (Van Amelsvoort, P., Scholtes, G. ,’Loont ‘t, 1995). Overigens hoeft de
beloning niet altijd financieel te zijn.
Teambuilding
Belangrijk in deze fase is dat er een soepele taakroulatie op gang komt. Dat betekent
vaak dat er een aanslag wordt gedaan op de onbewuste rangorde in de groep.
Teamleden worden gelijkwaardiger. Er zal daarom speciale aandacht moeten zijn voor
het voorkomen dat er een regelneef opstaat, die de interessantere taken naar zich
toetrekt. Ook heeft deze fase een risico dat er een pispaaltje ontstaat: iemand met de
laagste status in het team. Teambuilding is ook bij uitstek geschikt om de jaarresultaten
te analyseren en mee te denken over het nieuwe jaarplan. Dit zou een jaarlijks terugkerende sessie moeten zijn. De focus van teambuilding komt langzamerhand meer op het
onderling samenwerken te liggen. In de praktijk zien we het vlottenbouwen en abseilen
niveau toenemen. Zelfsturende teams hebben echter in deze fase vaak de neiging om
zich naar binnen te keren en zich af te sluiten van de rest van de organisatie. Veel
outdoor-activiteiten bevorderen deze neiging.
In toenemende mate gaan teams zich meer richten op vormen van teambuilding,die juist
een klantgerichte houding stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: het begeleiden van
verstandelijk gehandicapten op schoolreisjes, als vrijwilligers meewerken op bootreizen
van het Rode Kruis en het opknappen van het gebouw van het plaatselijk jeugdwerk.
Fase 3: het team
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In wezen is dit de fase dat teams echt zelfsturend worden. Het belangrijkste accent ligt
op de samenwerking en sociale volwassenheid. De echt moeilijke regeltaken, zoals het
elkaar beoordelen komen in het team te liggen.
De beschrijving van de vier dimensies van zelfsturing wordt beknopt gehouden, omdat
het vaak een uitbouwen betreft van de basis die in fase 1 en 2 gelegd is.
Vakvolwassenheid
De teamleden coachen elkaar, nieuwe medewerkers worden opgeleid, ingepast in het
team en gecoacht. Ook beoordelen teamleden elkaar ten aanzien van uitvoerende taken.
Organisatorische zelfstandigheid
Ook wat betreft het uitvoeren van de regeltaken en het effectief laten functioneren van
het stermodel coachen en beoordelen de teamleden elkaar. Het beoordelen heeft als
belangrijkste doel de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en de teamontwikkeling te
bevorderen.
Samenwerken
Teamleden gaan elkaars kwaliteiten gebruiken en ten volle benutten, gericht op het
verbeteren van de teamprestaties. Ze spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en bij
interne conflicten wordt aan een oplossing gewerkt zonder tussenkomst van
deteamleider.
Doel- en prestatiegerichtheid
Doelen en normen worden in overleg tussen leiding en team vastgesteld. Het team krijgt
de volle verantwoordelijkheid voor het halen van resultaten. Men kan verwachten dat een
team gemakkelijk het bereikte prestatieniveau kan vasthouden, kan meten en zelfstandig
kan evalueren. Ook kan de (externe of interne) klant en leverancier betrokken worden bij
het evalueren van het prestatieniveau van het team.
Teambuilding
Het groeien naar sociale volwassenheid is vaak een moeizaam proces. Het elkaar
beoordelen en aanspreken op gedrag zijn taken van het team, die de leiding ook niet
gemakkelijk afgaan.
Teambuilding staat dan ook in het teken van het aanleren van beoordelen, het leren dat
beoordeling een leerzame terugkoppeling is en geen veroordeling. Een gerichtheid op het
prestatieniveau van het team blijft essentieel, om het risico van teveel interne
gerichtheid te voorkomen. Een ander kenmerk van teambuilding in deze fase is dat
klanten en leveranciers betrokken kunnen worden.
Een extra aandachtspunt in het begin van fase 3 is de spelerswissel en de coachwissel. In
tegenstelling tot de sportwereld geldt bij zelfsturende teams de regel: change a winning
team. Enkele fantastische teams en enkele zwakke teams zijn niet in het belang van de
hele organisatie. De overgang van fase 2 naar 3 is bij uitstek het moment om de
samenstelling van de verschillende teams kritisch te bekijken en eventueel te
veranderen. Omdat de aandacht zich meer verlegt naar beoordelen, elkaar coachen en
elkaar aanspreken kan een spelerswissel in een aantal gevallen een nieuwe impuls in
meerdere teams geven.
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