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‘De belangrijkste problemen die we onder ogen zien,
kunnen niet worden opgelost met hetzelfde niveau van denken
als wat we hadden toen we ze creëerden.’
Albert Einstein
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Inleiding

Er is veel geschreven over resultaatgerichte teams, visieontwikkeling en
teambuilding. Er bestaat vooral veel literatuur over de noodzaak, de opzet
en de procedure wat betreft de invoering van zelfsturende teams. Die boe-
ken eindigen daar waar je denkt: ‘Leuk, dat zie ik zitten! Goede analyses. En
nu?’ Er is een leemte tussen het beschrijven van de procedure en het uit-
voeren in de praktijk.

Mijn doel is dat je na het lezen van dit boek zegt: ‘Eigenlijk is werken met
groepen en teamcoaching heel simpel en heel leuk om te doen, als je maar
anders kijkt!’

De focus is gericht op het proces van teamcoaching en hoe je daarmee kunt
omgaan. Een aantal onderliggende zaken, zijn zowel belangrijk voor indi-
viduele coaching als voor teamcoaching. Bijvoorbeeld de vraag: Welke
competenties dient een teamcoach in huis te hebben? Deze vraag komt in
dit boek niet aan bod, maar wel in hetWerkboek Teamcoaching: en nu ECHT
aan de slag, van Marijke Lingsma, Monique Bolung en Roy de Brabander.

In menige organisatie hoor je
� ‘Je moet gaan coachen’
� ‘We gaan naar een coachende stijl van leidinggeven’
� ‘We willen de verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen’
� ‘We willen geen zelfsturende teams, maar wel zoiets’
Maar hoe bereik je dat?

Deze uitspraken bevatten een essentiële zingevingvraag: we praten vaak in
conclusies, maar het waarom is niet altijd even duidelijk. Waarom wil je
dat?Waarom is dat nodig?Waarom coachen? Wil je dat eigenlijk wel? Al
dat gedoe! Wat wil je ermee bereiken en hoe komt het dat je het nu niet
kunt bereiken?
Over de achterliggende denkwijze, de motivatie en de zingeving commu-
niceren we vaak niet voldoende diepgaand. We denken en reageren in
vanzelfsprekendheden over alledaagse zaken zoals werkzaamheden en om-
gangsvormen, de zogenoemde automatics zoals die ook in de volgende oe-
fening naar voren komen. We denken niet na over wat we doen. We staan
niet vanzelfsprekend stil bij de vraag of er wellicht betere mogelijkheden
zijn. We praten in vanzelfsprekende conclusies. Want hoe gek het ook
klinkt, een essentie van denken is niet-denken.
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Bijvoorbeeld: Vul de laatste letter in:

A N W .

V P R .

N V F .

A K N .

De eerste tweee woorden worden als bekende afkortingen ingevuld. We fo-
cussen ons daarmee op een letter, die ons vanzelfsprekend logisch is. Daar-
na stagneert het invullen voor veel mensen bij de laatste twee letterreek-
sen, omdat we er niet een vanzelfsprekend en bekend geheel van kunnen
maken.
Pas bij het niet vanzelfsprekend invullen van de derde en de vierde rij gaan
we nadenken en dat gebeurt omdat we niet vanzelf kunnen handelen (in-
vullen).
Er zijn 26 letters mogelijk en we stoppen bij één.

We zijn geneigd niet goed genoeg na te denken omdat we uitgaan van vanzelf-
sprekendheden, terwijl juist (bijna) alles mogelijk is.

Wat heeft dat met teamcoaching te maken?
Ook teamcoaching brengt je op een terrein van niet vanzelfsprekendheden
en trekt je daarmee uit gewoontepatronen en zet je dus aan tot denken.
Teamcoaching schudt managers en medewerkers wakker en houdt ze alert,
waardoor niet één oplossing mogelijk is, maar meer.

De volgende definitie gebruik ik als leidraad:

Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk
eigenaarschap voor professionele team(competentie)ontwikke-
ling en het resultaat ervan.

Deze definitie zet je aan het denken.
Hoe kan een teamcoach anderen stimuleren zich te ontwikkelen en hen
daarbij gebruik laten maken van hun eigen kracht, creativiteit en energie?
Dat kan alleen als ‘eigenaarschap’ zich vertaalt in verantwoordelijkheid ne-
men voor elkaars en voor het gezamenlijke resultaat en daarmee uit het
hokjesdenken van individuele belangen treden.
Zo’n definitie dwingt beide partijen, de coach én het team, los te komen
van hun vanzelfsprekendheden in denken.
Voor teamcoaching betekent dit het begeleiden van groepen op zelfver-
antwoordelijkheid voor gezamenlijke resultaten in een (werk)context.
We kunnen meer uit ons denken en doen halen als we ons er gezamenlijk
verantwoordelijk voor voelen. Dat is voor velen een nieuw en onwennig
denken. Het betekent dat anderen aan je ideeën mogen komen om tot
nieuwe ideeën te komen.

AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
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Vanuit deze definitie van coachen richt een teamcoach zich op een wakker
schudden en alert houden door:
1 vorm te geven aan ‘eigenaarschap’ van medewerkers, zodat ze kritischer
en actiever worden in (mee)denken en handelen

2 de verdere ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardig-
heden en denkpatronen

3 dat medewerkers zich meer bewust worden van de effecten van hun ei-
gen gedrag op elkaar

4 dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van
hun eigen gedrag

5 het vergroten van handelings- en analysemogelijkheden voor het team
rond het werk: wat kunnen/willen/mogen teamleden zelf doen?

Teamcoaching veronderstelt een achterliggende visie over de kwaliteit van
werk en leven, van de essentie van communiceren en de kwaliteit van ma-
nagementvisie. Vanuit die visie krijgt teamcoaching betekenis, anders is
het alleen maar gedoe of een goed gesprek zonder dat de interventies tot
teamresultaat leiden.

Vanuit het systeemdenken (Watzlawick, Fritz, O’Connor) kan een aantal
regels worden geformuleerd die een teamcoach ruimte en structuur biedt
om in gesprek te raken met een groep, alsof ze een individu is. Dit ratione-
le structuurdenken biedt een teamcoach een vijftal regels, waarvan de eer-
ste een zeer optimistische is:

1 Mensen kunnen meer dan ze denken, mensen kunnen veel van elkaar
leren (Cohn, Minuchin).

2 In een groep zijn het krachtenveld en de mogelijkheden groter dan in
een tweegesprek (Minuchin, Watzlawick, O’Connor).

3 Het patroon in de interacties tussen mensen in een groep geeft de mo-
gelijkheden en de beperkingen van de betrokkenen aan (O’Connor,
Fritz, Minuchin).

4 Leren is nieuwe dingen bewust worden, anders kijken, zich verder ont-
wikkelen. Door het niveau van de interactie in een groep te ontwikkelen
leert een groep als een sociaal systeem (Minuchin, Hersey en Blanchard).

5 De professie van een teamcoach bestaat uit het omgaan met de paradox
‘belangeloos omgaan met waardegebonden beslissingen’ (Watzlawick,
Quinn).

INLEIDING
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Leren teamcoachen is leren spelen met de energie van de groep. Soms lijkt
het vechten, trekken en duwen. De verwensing ‘Ik wens je veel personeel
toe’ is daar een uiting van. Er bestaan volgens mij geen goede of slechte
groepen, wel goede of slechte aansturing en begeleiding. Het gevecht kan
ook een dans worden: veel interactie, maar vanuit een andere houding en
met een ander resultaat.

Een goede coach lijkt lui. Dat is wezenlijk iets anders dan ‘een goede coach
is lui’. Je ziet niet veel actie in de handelingen van de teamcoach, maar er
gebeurt wel veel. Het eerste hoofdstuk bevat de opdracht van managers en
team en kader voor teamcoaching. Dat hoofdstuk is een warming-up.
Het tweede hoofdstuk bevat de zienswijze om met zo min mogelijk moeite
zo veel mogelijk beweging in interactie van het team te krijgen. Dat is mak-
kelijker gezegd dan gedaan en erg afhankelijk van je eigen houding als
teamcoach. Dat hoofdstuk vormt de essentie van het boek.

Indeling van dit boek

Het eerste hoofdstuk gaat over: ‘je krijgt wat je creëert’. Er worden drie
praktijksituaties uit diverse organisaties weergegeven, namelijk:
1 de teamgebeurtenissen van Marcel, teamleider bij een bank
2 Tim, een nieuwe manager, die een veranderingsproces begeleidt
3 Vivian, van oorsprong een troubleshooter, in haar eerstelijnbaan.
Die dagelijkse situaties verschillen op de manier waarop je ernaar kijkt. Zie
je afstemming en samenwerking als gedoe dat moet worden opgelost? Of
zie je de gebeurtenissen als een reflectie, een weergave van wat je belang-
rijk vindt en wilt realiseren? Vertelt de dagelijkse gang van zaken of je je
doel haalt of niet?
Hoe belangrijk is het voor de organisatie dat er wordt samengewerkt en af-
gestemd? Met wie? Intern en extern? Niet het dilemma van de twee petten,
maar de drie petten van de manager komen aan bod. Managementvisie of
niet, dat is de vraag.

AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
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In hoofdstuk 2 wordt een aantal hoofdaannames van systeemdenken uit-
gewerkt. Deze stof werd in vorige versies als belangrijk, maar zwaar voer
voor praktische lezers ervaren. In deze versie is het systeemdenken over het
boek heen verspreid en volgt op de voorbeelden.
Aan de hand van de drie situaties van Vivian, Tim en Marcel wordt het cir-
culair denken versus het linerair denken verduidelijkt. Als je na het lezen
van dit hoofdstuk in staat bent te denken en waar te nemen hoe betrokke-
nen inclusief jezelf de situatie in stand houden in plaats van direct met op-
lossingen aan te komen die de anderen vermoedelijk zelf ook hadden kun-
nen verzinnen, is de helft van de winst vanuit systeemdenken al binnen.
De focus richt zich op het wakker schudden van het denken, door bewe-
ging te creëren in de achterliggende mentale modellen. Deze mentale mo-
dellen zijn vanzelfsprekende bouwsels in gedachtegangen die, als de situ-
atie erom vraagt, belemmerend dan wel stimulerend werken voor het an-
ders denken.
Met ‘voorgrond-achtergrond’ en de hoofdregels van communicatie vanuit
systeemdenken wordt het systeemdenken weer heel praktisch gemaakt.

In hoofdstuk 3 komt de houding van de teamcoach aan bod. Om het sys-
teemdenken goed te hanteren is zelfreflectie en de houding van de team-
coach essentieel. De basiscompetentie is aansluiten. Aansluiten betekent
meer dan contact maken of empathisch zijn. Aansluiten betekent invoegen
in het systeem zonder deelnemer van het systeem te worden. Namelijk
aansluiten met de zienswijze en leefwereld van het team. Zonder aanslui-
ting werkt geen enkele interventie. Een aantal tips waardoor je het team-
coachen vanuit systeemdenken je beter eigen maakt, maar ook de uitglij-
ders zullen heel herkenbaar zijn.

In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingsfasen van een team globaal uit-
eengezet.
Met dit totaaloverzicht heb je een eerste oriëntatie waar je je als teamcoach
op kunt richten.
Ik kom binnen op een afdeling en wat valt me direct op?

Vervolgens komen in hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 elk van de vier ontwikkelings-
fasen apart aan bod.
Patronen in gedrag van zowel de medewerkers als die van de leidinggeven-
de en de daarbij behorende opvattingen geven een beeld hoe de betrokke-
nen met elkaar een ongewenste situatie in stand houden.

Om goed te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en om ze te kun-
nen herkennen wordt in hoofdstuk 9 en 10 een aantal analyse- en werk-
modellen van de teamcoach verder uitgewerkt.

Hoofdstuk 9 biedt een aantal analysemodellen die je goed kunt gebruiken
bij de aanvang van teamcoaching, zoals 1 Functionele Analyse, 2 Bewust

INLEIDING
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benutten van taal en 3 Transformationeel leren-model en de ijsberg van
McClelland en tot slot 4 Het Interventiemodel.

In hoofdstuk 10 komt een aantal instrumenten aan bod dat van belang is
tijdens de teamcoaching. Centraal staat de hier-en-nusituatie. Wie met de
hier-en-nusituatie kan spelen is een kanjer, omdat hij zich kan losmaken
van methodisch denken en beter in staat is meer van de werkelijkheid te
zien. De Gouden Driehoek wordt behandeld en het werkmodel van Ruth
Cohn met haar praktische communicatieregels voor de groep.

Tot slot
Door het hele boek worden verwijzingen gegeven naar Werkboek Team-
coaching: en nu ECHT aan de slag. Ook dit boek is herzien en voorzien van
een aantal actuele thema’s zoals het intakegesprek en het verschil tussen
personal en teamcoaching. Het oefenen met teamcoaching en de oefenin-
gen die je tijdens het teamcoachen kunt gebruiken, vormen het succes van
het werkboek.

Teamcoaching is en blijft een boeiend fenomeen. Dit boek blijkt vooral te
worden gelezen en gebruikt door managers die hun teamcoachcompeten-
ties willen aanscherpen, P&O-adviseurs, consultants, externe coaches en
trainers die werken in profitbedrijven en/of non-profitorganisaties.
Met lezen vergroot je je inzicht en kun je anders gaan denken. Dat bete-
kent nog niet dat je het kunt. Dat leer je door ervaringen op te doen, ‘an-
dere werkelijkheden op je netvlies krijgen’. Het werkboek is dan ook voor-
al bedoeld je daarin te stimuleren met allerlei oefeningen en casuïstieken.

AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
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1 Je krijgt wat je creëert

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt een aantal herkenbare praktijksituaties aan bod.
Marcel, Tim en Vivian zijn drie leidinggevenden die niet echt heel blij zijn
met hun situatie op de afdeling. Het zal je niet verbazen dat hun teams dat
ook niet met hen zijn. Ieder om een andere reden.
Vervolgens schenk ik aandacht aan drie invalshoeken die van invloed zijn
op coachen en teamcoachen in het bijzonder:

1 De managementcontext: de drie petten.
2 De context van het creëren van mogelijkheden: teamleren overtreft de
mogelijkheden van de individuele aanpak.

3 De didactische context: to teach ≠ to learn.
Deze drie invalshoeken bieden je een kader voor wat je met coachen van
groepen wilt bereiken.

1.2 Drie ontevreden teams

Situatie 1: het team van Marcel, ex-collega
Marcel, 32 jaar, heeft na zijn studie economie een baan gekregen bij de
bank. Hij is getrouwd en heeft een zoontje van drie jaar. Hij komt uit een
gezin met vijf kinderen, van wie hij de jongste is. Ambitieus en goedlachs
als hij is, toont hij altijd zijn goede wil. Als collega loopt hij niemand in de
weg en een half jaar geleden is hij teamleider geworden.
Toen veranderde zijn wereld, maar niet op de manier die hij zich had voor-
gesteld.

In het team van Marcel zitten acht mensen. Hans zit er het langst (vijftien
jaar) en is niet de oudste. Dat is Germien, een oude rot in het vak. Beiden
komen uit een middenstandsgezin en weten wat werken is, ‘geen geouwe-
hoer, gewoon gaan met die banaan’. Hans is gescheiden en heeft drie doch-
ters in de puberteit.
Peter is de jongste, 23 jaar, en mag van de baas (de manager van Marcel)
een interne opleiding doen om zijn diploma te halen. Hij heeft vier zusjes
en een vriendin die graag zwanger wil worden maar Peter vindt dat nog
wat te vroeg. Hoe weet je nou of zij de ware is? Of is dat een teken van bin-
dingsangst?
De andere vijf hebben ook zo ieder hun achtergrond. Ze werken redelijk
zelfstandig.

Na een paar maanden vermoedt Marcel dat hij de keuze heeft: of een cha-
grijn worden of misschien zo’n dertiger met een burn-out. Beide mogelijk-
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heden ziet hij niet zitten en hij heeft er echt de pest over in. Via de be-
drijfsarts vraagt hij bij zijn manager een coach aan.
‘Dat lijkt me een prima idee, ik maak me ook zorgen over jou en je team.
Ik heb je niet voor niets aangesteld. Ik heb vertrouwen dat je dit kunt, dus
coaching lijkt me een uitstekend idee. Het zal het teamfunctioneren ten
goede komen.’
‘Ook dat nog! Bedoelt die man dat ik me aanstel? Het doel, het resultaat
van de coaching is duidelijk.’
In het eerste gesprek (het intakegesprek) met een coach geeft Marcel aan:
‘Zaken worden niet geaccepteerd, ze vinden dat ik poeha heb, ze vinden
dat ik veranderd ben. Ze vergelijken me steeds met mijn voorgangers.’
De coach vraagt onschuldig of hij het nodig heeft voor zijn functioneren
om de schuld bij de anderen te leggen. Op de verbaasde reactie van Marcel
reageert de coach: ‘Jij geeft ze op deze manier veel macht en bevestigt dus
je eigen onmacht en daarmee dus je diskwalificatie als teamleider. Om in-
vloed te willen hebben op je eigen functioneren in relatie met anderen, is
het handig dat je kunt inzien wat je eigen bijdrage is bij het in stand hou-
den van de ongewenste situatie. Als je dat weet, kun je bewust kiezen voor
dat gedrag met dat effect of voor een stijl die beter aansluit bij wat je wilt
bereiken. Dat geldt voor jou en dat geldt ook voor de anderen.
Als jij je stijl verandert, moeten de anderen dat ook doen. Dat gebeurt au-
tomatisch, dat is een interactiewet. Met communicatie beïnvloed je elkaar
altijd. Je kunt niet niet communiceren. Je non-verbaal gedrag wordt altijd
door anderen als informatiebron geïnterpreteerd.
Wil je vóór de volgende keer observeren hoe jij het klagende gedrag van de
medewerkers in stand houdt met je reacties? Ik hoor graag van je.’

De vraag is: ‘Krijg je als lezer al een beeld bij de voorgaande informatie?’

Situatie 2: Het team van Tim
In dit fragment is een e-mailbericht de reden, of liever gezegd de bekende
druppel, waardoor zaken expliciet worden gemaakt. Soms is het nodig dat
er escalatie optreedt omdat er dan in ieder geval beter naar elkaar moet
worden geluisterd.

Tim
Ik zit net te geinen in het managementteam over die oneliner van de
coachingkalender Scheur je los: ‘Hoezo miscommunicatie in mijn organi-
satie, daar weet ik niets van’, krijg ik die e-mail. Te gênant voor woorden.
Nee, ik wil geen externe coach, ik wil graag in gesprek met mijn eigen men-
sen en dit samen oplossen.

AAN DE SLAG MET TEAMCOACHING
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