Assessment vijf
frustraties in teams
Introductie
Het primaire doel van het assessment is om een team te
reﬂecteren op zijn sterke- en verbeterpunten.

“De afstand
tussen je
dromen
en de
realiteit
heet actie.”

Hoewel de beoordeling zelf zeker kwantitatief en data
gedreven is, is het belangrijkste aspect het kwalitatieve
perspectief dat het jullie team biedt en de discussie die
dit oproept rondom bestaande problemen.
Als je het boek, The Five Dysfunctions of a Team, nog niet
gelezen hebt is het zinvol om de volgende drie succes
bepalende factoren door te nemen om zo inzicht te krijgen
in het teamfunctioneringsmodel waar deze beoordeling op
is gebaseerd. Dit zal je helpen de resultaten van je team te
interpreteren.

De veelvoorkomende realiteit
Geen vertrouwen bij teamleden:
Bijna 4 op de 5 mensen melden dat hun
teamleden doorgaans niet bereid zijn om hun
zwakheden naar elkaar toe te erkennen.
Dit heeft direct gevolgen voor het onderling
vertrouwen op de werkplek dat zijn basis vindt
in het jezelf kwetsbaar op te stellen.
Geen verplichting tot heldere besluitvorming:
Meer dan de helft van de teams verlaat meestal
een vergaderingen zonder dat iedereen zich
openlijk committeert aan de afgesproken
beslissingen. Dit heeft tot gevolg dat
medewerkers het waarschijnlijk moeilijk zullen
vinden om betekenis en motivatie te ervaren in
hun werk. De resultaten van het team zullen
hieronder lijden.
Geen aansprakelijkheid voor slechte resultaten:
Wanneer een team er niet in slaagt om zijn
collectieve doelen te bereiken, ongeveer 3 op
de 5 mensen meldt dat hun teamleden vaak
weigeren persoonlijke verantwoordelijkheid te
nemen voor teamprestaties in de toekomst.
En er is onwil om fouten te onderzoeken en
mogelijkheden voor verbetering - of, erger nog,
collega’s de schuld geven van problemen wat
meer dan eens voorkomt - dan is dat een recept
voor matige teamprestaties.

De 5 gedragingen van High Perfoming Teams
Teams waar je bij wilt horen
Bedreigingen

Gezamenlijk resultaat
De bereidheid en het vermogen om persoonlijke
belangen ondergeschikt te maken aan teambelangen.

1

Status & ego

2

Lage standaard

3

Onduidelijkheid

4

Kunstmatige harmonie

5

Onkwetsbaarheid

Nemen van verantwoording
De bereidheid en het vermogen om elkaar aan te
spreken op schadelijk gedrag en matige prestaties.

Commitment
De bereidheid en het vermogen om afspraken glashelder
te maken en te werken vanuit complete instemming.

Pro-ﬂicten
De bereidheid en het vermogen om je echt uit te
spreken en conﬂicten productief uit te onderhandelen
(win-win).

Vertrouwen
De bereidheid en het vermogen om je kwetsbaar op te
stellen naar elkaar en oprechte connectie te maken.
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Het Model
Of je het nu leuk vindt of niet, alle teams zijn potentieel disfunctioneel. Dit is
onvermijdelijk omdat ze bestaan uit feilbare, onvolmaakte mensen.
Van het basketbalveld tot en met de executive boardrooms, politieke spelletjes
en verwarring zijn meer regel dan uitzondering.
Maar de kracht van teamwerk is groot. De oprichter van een miljardenbedrijf
bracht die kracht het beste tot uitdrukking toen hij ooit zei: “Als je mensen
binnen een organisatie kon krijgen die allemaal in dezelfde richting roeien, zou
elke branche in elke markt, elke wedstrijd kunnen domineren, op elk moment”.
Telkens wanneer een groep leiders deze uitspraak horen, knikken zij onmiddellijk
instemmend, maar op een manier die wanhoop uitstraalt. Ze lijken de waarheid
ervan te begrijpen, maar tegelijkertijd geven zij zich over aan de onmacht en
laten zij het disfunctioneren van teams daadwerkelijk gebeuren.
Gelukkig zijn de oorzaken van disfuncties binnen team identiﬁceerbaar en
geneesbaar. Ze zijn echter niet gemakkelijk te verhelpen. Een goed
functionerend en samenhangend team maken vereist buitengewone moed en
discipline.
Het volgende hoofdstuk geeft een overzicht van de vijf gedrags-uitdagingen
waar ieder team continu aan moet werken om disfunctioneren te voorkomen.

Toelichting op de vijf
teamfrustraties
GEEN VERTROUWEN
Dit gebeurt wanneer teamleden terughoudend zijn om zichzelf
in elkaars aanwezigheid kwetsbaar op te stellen. Uitingsvormen
hiervan zijn dat teamleden niet bereid zijn om hun fouten toe
te geven, hun zwakheden te erkennen of om hulp te vragen.
Zonder een zeker gevoel van comfort onder teamleden, is een
basis van vertrouwen onmogelijk.

ANGST VOOR CONFLICTEN

FRUSTRATION
AN EMOTION THAT OCCURS IN
SITUATIONS WHEN I AM BLOCKED
FROM REACHING A DESIRED
OUTCOME
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Vertrouwen is van cruciaal belang, want zonder dit is het
onwaarschijnlijk dat teams onbevooroordeeld kunnen deelnemen aan
gepassioneerd debatten over kernthema’s. Hierdoor ontstaan er twee
problemen. Ten eerste vergroot verstikkende conﬂicten de kans op
destructieve, achterkamertjes gesprekken. Ten tweede leidt het tot
suboptimale besluitvorming omdat het team niet proﬁteert van de
waarheid en diversiteit aan ideeën en perspectieven van teamleden.

GEBREK AAN INZET
Zonder conﬂicten is het voor teamleden buitengewoon moeilijk om
zich echt te committeren aan beslissingen omdat ze niet het gevoel
hebben er onderdeel van uit te maken. Dit creëert vaak een omgeving
van onduidelijkheid, besluiten die op vele manieren uitlegbaar zijn,
verwarring in een organisatie, hetgeen leidt tot frustratie bij
werknemers, vooral onder goed presterende medewerkers.

VERMIJDING VAN VERANTWOORDING
Wanneer teams zich niet committeren aan een duidelijk actieplan, lijdt de
peer-to-peer verantwoordingsplicht er enorm onder. Zelfs de meest
gefocuste en gedreven individuen zullen aarzelen om hun collega’s op
basis van waarneembare acties en gedragingen contraproductief te
noemen, als ze geloven dat deze in de eerste plaats nooit helder en
duidelijk zijn overeengekomen.

NIET RESULTAATGERICHT
Wanneer teamleden elkaar niet verantwoordelijk houden, vergroten
ze de kans dat het individuele ego en het krijgen van herkenning
belangrijker zullen worden dan collectieve teamresultaten. Wanneer
dit gebeurt, lijdt het bedrijf en begint het team uiteen te vallen.

Team Assessment
Om helder inzicht te krijgen in de teamprestaties op bovengenoemde gedragingen is het
teamassessment een gerichte tool om in te zetten. Hiermee krijgt het team inzicht in
diens sterktes en zwaktes en concrete tip/oefeningen ter verbetering.

Praktische uitvoering
1. Opgave van het aantal teamleden
2. Deelnemers beantwoorden individueel een digitale vragenlijst
3. Samenstelling team assessment rapport
4. Digitale verzending naar opdrachtgever
5. Indien gewenst ondersteunende expertise bij bespreken en doorvoeren van
verbeterpunten (klankbord achter de coulissen, teamcoaching of sessiebegeleiding)
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Een team rapport naar aanleiding van een assessment
bestaat uit de volgende onderdelen:

Introductie

Het Model

Toelichting op de
vijf teamfrustraties

Rendement
(Wat levert het je
uiteindelijk op?)

DEEL A
• Samenvattend team assessment (per frustratie)
• De teamscores van de vijf fundamentele gedragingen
• De hoogst scorende gebieden
• De zwakst scorende gebieden
• Gebieden met signiﬁcante verschillen
• Ranglijst van scores per gestelde vraag

DEEL B
• Team verbetervoorstellen
• Dashboard generieke oefeningen
• Generieke oefeningen om frustraties op te heﬀen

Rendement
Het streven naar een functioneel, samenhangend team is voor elke organisatie een
van de weinig resterende concurrentievoordelen die beschikbaar zijn op weg naar
een krachtig onderscheidend vermogen.
Functionele teams bereiken meer in minder tijd dan andere teams omdat ze geen tijd
verspillen aan de destructieve kant van problemen en dezelfde onderwerpen keer op
keer opnieuw bekijken. Ook nemen zij beslissingen van hogere kwaliteit en houden
zij vast aan die beslissingen door het elimineren van politiek en verwarring tussen
henzelf en de mensen die ze leiden. Ten slotte blijven functionele teams op hun best
omdat “A” -spelende medewerkers zelden organisaties verlaten wanneer zij het
gevoel hebben echt onderdeel te zijn, of geleid worden door een solide
samenhangend managementteam.

Geïnteresseerd? Vraag een oﬀerte aan op maat info@buildbetterteams.nl.
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“Functionele teams
behalen meer succes in
minder tijd dan andere
teams omdat ze geen
tijd verspillen aan de
verkeerde kwesties en
niet steeds opnieuw
dezelfde onderwerpen
herkauwen.”

