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Inleiding 

 

Hoe zorg je ervoor dat samenwerken leuk blijft? Dit is de subtitel van de bestseller van Patrick 

Lencioni over teamwork, maar het gaat er in zijn boek vooral om de kern van samenwerking 

in teams bloot te leggen. Hij doet dit aan de hand van een parabel waarin Catherine Peterson 

als CEO van een slecht presterend softwarebedrijf aangesteld is om de organisatie weer uit 

het slop te trekken. Na een uitgebreide analyse en vele observaties gaat zij aan de slag met 

haar management team (MT) en legt zij gaandeweg vijf grote frustraties bloot die zij stap voor 

stap met hen deelt én oplost. Dat dit niet zonder kleerscheuren gebeurt, getuigt bijvoorbeeld 

het al dan niet gedwongen vertrek van twee MT-leden en de confrontaties tussen en met het 

team.  

 

In deze samenvatting laat ik de parabel even voor wat het is en focus ik mij op het model dat 

veel aanknopingspunten biedt om eens kritisch naar je eigen team te kijken  met behulp van 

de vijf onderling met elkaar verbonden elementen. Het model is eenvoudig, maar zeer 

doeltreffend. Het helpt je om oorzaken van slecht functionerende teams te achterhalen en te 

verhelpen. 

 

Veel leesplezier! 

 

Anouschka Lyklema 

April 2020 
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Het model 

 

Teamwork is voor veel organisaties ongrijpbaar, maar tegelijkertijd van wezenlijk belang om de 

gewenste resultaten te bereiken én het samenwerken leuk te (blijven) vinden. Lencioni 

onderscheidt vijf cruciale elementen in teamwork in een onderling verbonden geheel. Niet 

toevallig schetst hij deze elementen in een piramide, waarin het bouwen van een team bij de 

onderste laag.  

 

Het model ziet er als volgt uit: 
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1. Vertrouwen 

 

 

 

Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend, hecht team. Het staat daarom niet 

voor niets in de basis van de piramide. Zonder vertrouwen is teamwork vrijwel onmogelijk. 

 

In de context van het bouwen aan een team staat vertrouwen voor de zekerheid van alle 

teamleden dat de intenties van collega’s goed zijn, iedereen zou zich daarom op zijn gemak 

moeten voelen als ze zich kwetsbaar tegenover elkaar opstellen. Het gaat daarbij niet zozeer 

om vaardigheden als het kwalitatief goed werk leveren, maar om het op elkaars intenties 

kunnen vertrouwen. Het een gaat natuurlijk niet zonder het ander, maar Lencioni betoogt dat 

intenties crucialer zijn dan de vaardigheden. Dit klinkt misschien soft, maar pas wanneer 

teamleden zich echt op hun gemak voelen, kunnen ze reageren zonder dat zij op hun hoede 

hoeven te zijn. Daarmee kan iedereen de energie en aandacht richten op hetgeen 

geadresseerd moet worden. Niemand hoeft daarbij gewenst gedrag te vertonen of 

strategisch of politiek met elkaar om te gaan. 

 

Maar hoe werk je al team aan vertrouwen? Dit is helaas niet van de ene op de andere dag 

gerealiseerd, hier is tijd voor nodig. Als team moet je gedeelde ervaringen gaan opbouwen 

die bijdragen aan het onderlinge vertrouwen. Je kunt dit proces op een aantal manieren 

versnellen: 

1. Leer elkaar beter kennen, zorg er bijvoorbeeld voor dat je als team regelmatig ‘buiten de 

deur’ vergadert of sluit eens in de zoveel tijd een vergadering af met een etentje. Ook kun 

je spelelementen inbrengen zoals het oefenen met persoonlijke geschiedenissen. Vraag 

alle teamleden om een korte lijst van weinig bedreigende vragen over zichzelf te 
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beantwoorden (geboorteplaats, hobby’s, eerste baan, etc) en deel dit met elkaar. 

Teamleden gaan elkaar daardoor mee als ‘mensen’ zien en het bevordert de empathie 

en wederzijds begrip. 

2. Oefen met teameffectiviteit. Deze oefening is wat veeleisender, maar ook relevanter. Het 

vraagt van teamleden dat ze vaststellen wat de belangrijkste bijdrage is van elke collega 

in het team en wat de verbeterpunten (in het belang van het team) zijn. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om dit te doen: 

1. Profielen van persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren. Een goed instrument hiervoor is 

de Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), dit is een systematiek om de verschillen in 

persoonlijkheid van mensen te classificeren. Haal je bijvoorbeeld je energie uit de 

wereld om je heen of uit je eigen belevingswereld, heb je een voorkeur voor feitelijke 

informatie of kijk je meer naar verbanden en ervaringen, neem je beslissingen op basis 

van feiten of van gevoelens en heb je een planmatige/ geordende of eerder een 

flexibele/spontane manier van werken?  

 

 

 

 

De intentie van dit instrument is om jezelf en je teamleden beter te leren kennen en 

zonder oordeel te begrijpen wat eenieders voorkeursgedrag is. Als je dit van jezelf 

begrijpt, dan heb je ook meer begrip voor anderen en zal er een begripvollere 

communicatie ontstaan. Je kunt een gecertificeerde adviseur in de arm nemen om 

jou en je team hierbij te begeleiden, maar je kunt ook allemaal online een klein testje 

doen (zoals op https://www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest) om te kijken 

wat eenieders profiel is. Belangrijk is wel om daarna het goede gesprek met elkaar 

daarover te voeren en te kijken hoe je hier als team met elkaar mee om kunt gaan. 
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2. 360-graden feedback. Ook dit is een goed instrument als het niet als beoordelend 

middel wordt ingezet, maar als leermiddel om het team sterker te maken. 

 

De teamleider zal zich als eerste kwetsbaar moeten opstellen, maar zal met name een 

omgeving moeten creëren waarin kwetsbaarheid niet afgestraft wordt. Door vertrouwen te 

ontwikkelen, worden conflicten mogelijk gemaakt en zullen teamleden niet aarzelen discussies 

aan te gaan. Dit is dan ook de volgende stap in het model. 

 

 

2. Conflicten 

 

 

 

 

Omdat conflicten aangaan lastig is, heb je binnen een team voldoende vertrouwen nodig om 

dit te kunnen doen. Productieve conflicten kunnen relaties laten groeien, dat geldt in de 

persoonlijke sfeer maar ook in het werk. We hebben het dan niet over politiek-strategische of 

interpersoonlijke conflicten, maar over productieve conflicten die als doel hebben de best 

mogelijke oplossing te bereiken. Gezonde conflicten besparen ook tijd, er wordt immers open 

en bloot toegewerkt naar oplossingen in plaats van  in problemen te blijven hangen of buiten 

de vergadering onderling zaken bekokstoven.  

 

Hoe werk je effectief aan productieve conflicten? Als eerste is het belangrijk met elkaar te 

erkennen dat conflicten belangrijk zijn. Daarnaast kun je er voor kiezen om leden van het team 

die de neiging hebben conflicten te vermijden een bepaalde tijd juist expliciet de rol van 

conflicten-opgraver te geven en te vragen om verhulde conflicten op te sporen en te 
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adresseren. Tijdens teamoverleggen kunnen teamleden elkaar ook aansporen om zich niet 

terug te trekken uit een discussie als opgemerkt wordt dat iemand zich ongemakkelijk begint 

te voelen. 

 

Een interessant instrument is het Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI) dat teamleden 

in staat stelt hun natuurlijke reacties in verband met conflicten te begrijpen. Doel van het 

instrument is bewustwording van je eigen voorkeursstijl en het ontwikkelen van een ruimer 

arsenaal aan stijlen die situatie afhankelijk ingezet kan worden. Stijlen zijn niet goed of fout 

maar passen meer of minder bij bepaalde situaties. Zie ook deze uitleg op YouTube. 

 

 
 

De leider van het team heeft de belangrijke uitdaging om gezonde conflicten te bevorderen 

zonder teamleden bijvoorbeeld in bescherming te nemen of de controle te willen houden. 

 

Het kunnen aangaan van gezonde conflicten is belangrijk om bij te dragen aan het volgende 

onderdeel: het vol vertrouwen achter gezamenlijke besluiten staan. Er is immers door iedereen 

bijgedragen aan de discussie daarover. 
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 3. Betrokkenheid 

 

 

 

 

Goed functionerende teams nemen tijdig duidelijke beslissingen, en ze nemen die tijdig.  

Doordat de teamleden het conflict met elkaar durven aangaan, kan ieder teamlid zijn of haar 

zegje doen. Het team luistert naar elkaars overtuigingen en brengt deze samen tot gedragen 

afspraken over de weg die het team moet inslaan om doelen te behalen.  

 

Er liggen op dit gebied twee gevaren op de loer: 

1. Consensus. In deze laag van de piramide is het de kunst om iedereen te laten inzien dat je 

als onderdeel van een team niet altijd volledig je zin kunt krijgen. Gelukkig is voor de meeste 

mensen hun zin doordrukken veel minder belangrijk dan gehoord worden door de rest van 

het team. Zo kun je, ondanks dat je een andere mening bent toegedaan, toch volledig 

achter de besluiten van het team als geheel blijven staan. 

2. Zekerheid. Iedere beslissing is beter dan geen beslissing nemen. Goed functionerende 

teams nemen gezamenlijke beslissingen – met duidelijke actieplannen! – en staan daar 

achter. Niemand hoeft zich in te dekken en er hoeven geen besluiten uitgesteld te worden 

om meer gegevens te verzamelen. Ook hier weer is het aangaan van conflicten een 

belangrijke basis - pas wanneer iedereen zijn standpunten en perspectieven naar voren 

heeft gebracht, kan een team er op vertrouwen een beslissing te nemen. 

 

Het niet op één lijn zitten van een management team heeft grote gevolgen voor de rest van 

de organisatie. De “marsorders” zullen dan op de diverse afdelingen anders geïnterpreteerd 

worden wat veel onduidelijkheid en onrust zal veroorzaken. 
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Een management team kan een aantal concrete handvatten inzetten om eenheid te 

creëren: 

• Besluitenlijst. Leg een besluitenlijst aan en laat teamleden aan het eind van een 

vergadering deze nogmaals benoemen. Ook moet iedereen het erover eens zijn wat er 

aan werknemers of andere belanghebbenden moet worden doorgegeven. Er ontstaat op 

deze manier duidelijkheid over welke besluiten vertrouwelijk blijven en welke besluiten 

bekendgemaakt moeten worden (en hoe). Dit geeft de organisatie een krachtig en 

eenduidig signaal. 

• Deadlines. Hanteer heldere deadlines, spreek elkaar hier op aan en roep op tijd hulp in als 

deadlines niet gehaald lijken te worden. 

• Worst-case scenario. Is het lastig om tot een besluit te komen? Probeer eens met elkaar te 

bedenken wat de slechtst mogelijke afloop zou kunnen zijn. Dit helpt wellicht in het 

wegnemen van angsten voor gevolgen van bepaalde besluiten. 

• Zekerheid. Er zijn teams die alleen beslissingen durven te nemen als er grondig onderzoek 

en uitgebreide analyses uitgevoerd zijn. Probeer eens een besluit met een laag risico te 

nemen zonder analyse of onderzoek, maar wel na een grondige discussie. Bekijk dan met 

elkaar de kwaliteit van het besluit. Niet dat analyse en onderzoek onnodig zijn, maar er zijn 

teams die daaraan te veel waarde hechten en voor veel vertraging zorgen. 

 

Leiders zouden zich bewust moeten zijn van de valkuilen als zekerheid en consensus. Ze moeten 

de discussies blijven aansporen en zorgen dat er besluiten genomen worden waarbij iedereen 

gehoord is. Wat een leider niet moet doen is teveel op zeker spelen en de consensus zoeken. 

 

Dit deel van de piramide heeft veel te maken met het volgende deel: er moet een duidelijk 

beeld zijn van wat er verwacht wordt, anders kunnen teamleden elkaar moeilijk aanspreken 

op gedragingen en handelingen. 
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4. Verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

Het aanspreken van collega’s is ongemakkelijk, er is toch een soort neiging om lastige 

gesprekken te vermijden. Teams met goed functionerende teamleden overwinnen deze 

natuurlijke neiging en zijn niet bang om risico’s te nemen. 

 

Echter, het niet aanspreken op elkaars gedrag leidt er toe dat de relatie in kwaliteit afneemt. 

Teamleden gaan het elkaar kwalijk nemen dat ze niet aan de verwachtingen voldoen en dat 

ze toestaan dat maatstaven worden uitgehold. Druk van collega’s blijkt uitermate effectief in 

het borgen van hoge prestatiemaatstaven. 

 

Er is een aantal managementinstrumenten dat ingezet kan worden om teamleden hun 

verantwoordelijkheid te laten nemen. 

1. Zorg voor een gezamenlijke en openbare publicatie van doelstellingen, 

verantwoordelijkheden en maatstaven. 

2. Houd regelmatig voortgangsbesprekingen zodat te ondernemen en ondernomen acties 

helder voor iedereen zijn. 

3. Hanteer geen individuele beloningen, maar teambeloningen. Dit helpt in het creëren van 

een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

De leider staat voor de grote uitdaging om het team als primaire podium van 

verantwoordelijkheid te laten functioneren. Als het nodig mocht zijn, kan de leider de knoop 

doorhakken. Maar belangrijk is dat er niet gezocht moet worden naar consensus. 
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5. Resultaten 

 

 

 

 

Een niet-aflatende concentratie op specifieke doelstellingen en duidelijk omschreven 

resultaten is een absolute noodzaak voor goed functionerende teams. Het gaat daarbij om 

resultaten die zij in een bepaalde periode willen bereiken die bij gaan dragen aan de 

uiteindelijke doelen als winst. Wees er als team beducht op dat het zijn van een team niet het 

grootste doel is, dit kan alleen zo zijn als er ook specifieke resultaten geboekt worden. 

Collectieve resultaten hebben voorrang op individuele doelstellingen van teamleden. 

 

Het is belangrijk om de gewenste resultaten openbaar te maken, dit helpt het team om daar 

gericht mee aan de slag te gaan. Ook het instellen van resultaatafhankelijke beloningen 

draagt bij aan het bereiken van specifieke resultaten. Bij uitblijvende resultaten kunnen 

teamleden natuurlijk geen bonus krijgen, dit zou het signaal kunnen geven dat het bereiken 

van resultaten misschien toch niet zo heel belangrijk is….. 

 

De leider heeft in het centraal stellen van de resultaten een cruciale rol. Als teamleden merken 

dat hun leider iets anders waardeert dan resultaten, dan zullen zij datzelfde gaan doen. 

Teamleiders moeten hierin objectief blijven en teamleden belonen en waarderen die 

bijdragen aan het realiseren van de groepsdoelstellingen. 
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Slotwoord 

 

Het realiseren van teamwork is niet iets dat van de ene op de andere dag gerealiseerd is, het 

vergt aandacht en doorzettingsvermogen om gedurende langere tijd uitgangspunten in de 

praktijk te brengen. Maar succesvolle teams zijn bij uitstek menselijk, omdat ze rekening houden 

met onvolkomenheden van teamleden en daarmee vertrouwen, conflict, betrokkenheid, 

verantwoordelijkheden en de concentratie op resultaten een passende plaats geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen:  

De 5 frustraties van teamwork, Patrick Lencioni, https://agilescrumgroup.nl/lencioni-scrumteams/, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator ,  www.conflictoplosseninorganisaties.nl, 

Change academy  (https://www.youtube.com/watch?v=tlr0WIP4k4E ),.
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Over de VvAA Business School 

 

De VvAA Business School is dé business school van de Nederlandse gezondheidszorg. De 

school bevindt zich in Slot Zeist en is in 2013 opgericht vanuit een grote behoefte door 

verschillende beroepsorganisaties aan kwalitatief goede bedrijfskundige scholing. In de 

vakopleidingen van medisch specialisten en zorgprofessionals wordt immers geen aandacht 

besteed aan bedrijfskundige onderwerpen. 

Deelnemers aan de programma’s van VvAA Business School zijn overwegend medisch 

specialisten, huisartsen, tandartsen, zorgmanagers, dierenartsen en paramedici. Dit maakt 

onze opleidingen uniek in Nederland! 

 

Steeds meer professionals in de zorg zien het belang van bedrijfskundige kennis. Om anders te 

leren kijken naar hun vakgebied, de eigen organisatie én de gezondheidszorg in het 

algemeen. Kom tot nieuwe inzichten en wordt veelzijdiger, dit wordt vandaag de dag echt 

van jou gevraagd! 

 

Geïnteresseerd in onze bedrijfskundige opleidingen? Kijk dan op onze website 

www.vvaabusinessschool.nl. 

 

 

 

 


