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bouwen aan sterke teams
EEN EFFECTIEF TEAM VRAAGT MEER DAN HET LUKRAAK BIJ
ELKAAR ZETTEN VAN EEN GROEPJE MEDEWERKERS. ROBBERT
GORISSEN GEEFT ENKELE PRAKTISCHE TIPS.

T

eamwerk is een belangrijk onderdeel binnen bedrijven. Steeds
meer leiders zien het belang van effectief teamwerk in. Regelmatig
vertellen leidinggevenden mij dat zij beseffen dat zij het niet meer
alleen kunnen en dat zij teams moeten ontwikkelen om de visie van het
bedrijf uit te werken. Maar dit proces roept wel vragen op. De één begint
net met het opzetten van een team, terwijl de ander al volop bezig is met
nieuwe concepten binnen het teamwerk. Teams zijn waardevol, niet alleen
voor organisaties en bedrijven, maar ook in kerken. Als we willen groeien
en meer mensen willen bereiken, hebben we sterke teams nodig.
In de afgelopen jaren was ik persoonlijk betrokken bij verschillende teams.
Ook heb ik zelf verschillende teams geleid. Hier leerde ik hoe we aan teams
kunnen bouwen, ze kunnen trainen en laten groeien.
Zonder sterke teams krijgen leidinggevenden weinig voor elkaar. Zomaar
een groep mensen bij elkaar zetten en denken dat het een team is, is
helaas niet voldoende. Hoe krijg je een groep mensen met verschillende
achtergronden, gedachten en leeftijden bij elkaar en zorg je dat zij één
team worden met één doel? Ik wil een aantal handreikingen doen.
Voordat wij vijf aandachtsgebieden langs zullen lopen, wil ik graag
eerst benadrukken dat het
belangrijk is om – waar
mogelijk – jonge leiders te
betrekken in onze teams. Zij
zijn niet alleen de nieuwe
generatie, maar ze geven
ook een frisse kijk op de
zaken. Als innovatie en
duurzaamheid waarden van
ons zijn, zullen we moeten
investeren in jongeren.
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HIERBIJ VIJF TIPS OM
AAN EEN EFFECTIEF TEAM
TE BOUWEN.
1: WIE MOGEN ER DEELNEMEN
EN WIE NIET?
Wat kunnen we doen voordat we een
team starten? Waar moeten we op letten
als we een team samenstellen? En wat
is belangrijk als we bezig zijn met het
zoeken naar nieuwe mensen? Zijn er
dingen die we kunnen doen om ons
team te versterken en te optimaliseren?
Bij de zoektocht naar teamleden
is het belangrijk te kijken naar de
motivatie van de potentiële leden
om überhaupt deel uit te maken
van het team. Mensen met ambitie
zijn waardevol. Maar let op dat hun
persoonlijke doelen niet de doelen
van het team overschaduwen. Niet
persoonlijke kortetermijnresultaten
moeten de prioriteit hebben, maar
langetermijnresultaten, oftewel
duurzame resultaten. Kijk vooral naar
karakter, want skills kun je trainen als

er potentie is. Zorg er dus voor dat je de
juiste mensen binnen je team haalt. Te
vaak – zo constateer ik – zijn we te snel
blij dat we eindelijk mensen hebben die
een team willen vormen, dat we niet
kijken naar wat hun drijfveren werkelijk
zijn.

2: WAT VERSTA JE ONDER
EEN TEAM?
Het is belangrijk te weten wat een team
is en wat het nodig heeft. Natuurlijk
zijn de doelstellingen voor ieder team
en elke organisatie anders, maar er zijn
een aantal basisprincipes voor teamzijn die wij overal kunnen toepassen.
Een team is – in de ideale situatie – niet
slechts een groep mensen die zijn eigen
ding doet of aan een bepaald project
werkt. Het is meer dan dat. Een team
is een groep mensen die samenwerkt
aan dezelfde doelen en verenigd is
rond dezelfde visie. Een groep mensen
die persoonlijke dromen kunnen
neerleggen om samen te werken aan
één visie. Een team dat niet werkt voor
het individuele belang, maar voor het
groepsbelang.
Waarom moeten we een goed team
hebben? Een goed team zorgt voor
synergie. Synergie betekent dat we
samenwerken. Samen bereiken we meer
dan ieder apart.

is het van belang de visie en het doel
van het team te communiceren. Het
is wellicht cliché, maar zonder visie
geen vooruitgang. En dit laatste is wat
iedereen nodig heeft om gemotiveerd te
blijven.
Valkuil kan zijn dat jij als initiator zelf
zo duidelijk voor ogen hebt wat je wilt
bereiken, dat het lastig is om bepaalde
taken aan anderen te delegeren. Geef
je team vrijheid om te groeien door de
leden te laten doen waar ze goed in zijn.
Wees actief bezig met het stimuleren
van hun krachten!

4: WAT HEEFT EEN TEAM NODIG?
In de kern heeft een team het volgende
nodig: vertrouwen, geloof, dynamiek,
vriendschappen, verantwoording en
resultaten.
Vertrouwen win je als leidinggevende
door te laten zien dat je oprecht om je
mensen geeft. Dit doe je door hen te
dienen, in hen te investeren en hen te
ondersteunen wanneer zij te maken
krijgen met obstakels. Het is hierin
belangrijk je mensen steeds beter
te leren kennen, zodat je goed leert
inspelen op hun behoeften. Ook maakt
dit het gemakkelijker om de juiste
feedback te geven op hun presteren en
houding. We zijn allemaal op reis om
beter te worden en de leidinggevende
speelt hierin een cruciale rol.

3: HOE BOUW JE EEN TEAM?
Hoe kunnen we een team bouwen?
Wat zijn mogelijke hindernissen die
we onderweg tegenkomen? Het begint
natuurlijk bij het zoeken van de juiste
mensen. Sommigen melden zichzelf,
anderen zul je zelf moeten benaderen.
Zoals gezegd: zoek naar de juiste
kwaliteiten en neem niet genoegen met
iedereen.
Wanneer een team is samengesteld,

5: WERKEN AAN EEN GOUDEN TEAM
Als leider hoef je niet elke kleine
beslissing zelf te nemen. Je teamleden
kunnen dit ook. Zorg dat duidelijk is
wie waar verantwoordelijk voor is. Geef
ruimte om te experimenteren, maar
laat je mensen niet verdrinken als je
hen in het diepe gooit! En mochten er
successen worden behaald, vergeet deze
dan niet te vieren!

EN NU VERDER…
Nu je een team hebt samengesteld, is het
belangrijk dat je ervoor zorgt dat het –
zolang het nodig is – een team blijft. Zeker
wanneer vooruitgang op zich laat wachten,
is de verleiding voor teamleden groot om
uit het team te stappen. Daarom is het
belangrijk je visie te blijven delen, dus niet
alleen in het begin van het proces.
Ik besef dat het voorgaande geen hogere
wiskunde is. Maar juist doordat het soms
zulke vanzelfsprekendheden zijn, willen wij
er in de praktijk nog weleens te lichtvoetig
mee omgaan. Teamwerk blijft voor zowel
de leidinggevende als de teamleden een
leerproces waarin iedereen fouten maakt.
Authenticiteit en integriteit zijn daarom
sleutelbegrippen. Het succes van een team
is dus voor een groot deel afhankelijk van
de persoon van de leider. Het falen van een
team dus ook… Blijf daarom groeien in
persoonlijk leiderschap en bouw aan een
sterk team.

achtergrond

Robbert Gorissen is leiderschapscoach
en eigenaar van Waarom Leiderschap.
Vanaf jonge leeftijd was hij betrokken
bij leiderschap in de non-profitsector
en gaf hij leiding aan verschillende
teams en coachte hij leiders.
www.waaromleiderschap.nl.
Twitter: www.twitter.com/
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