
Teamontwikkeling



Open Netwerk Bijeenkomsten
Historie

27-01-20 Teamontwikkeling. Waar begin je aan?

05-11-19 Verandert veranderen: de mythes ontzenuwd

18-06-19 ATD afterparty: Wat je van ver haalt is lekker

21-03-19 Ontwikkelen in het werk. Heilige Graal of Loden Last?

12-11-18 Provocatief coachen met Adélka Vendl

27-06-18 Hoe breng je talent tot bloei? met Marit Bouwmeester

08-01-18 Vlooien of vechten. Natuurlijk samenspel met Eric de Blok

18-09-17 De vijf E’s van goed leiderschap met Joep Schrijvers

15-05-17 (Neuro)talent in een toekomst zonder werk

13-03-17 Inhuren zelfstandig professionals: win-win of race to the bottom

09-01-17 De kleur van cyaan, opnieuw uitvinden van onze organisaties

16-11-16 Leren in de 22e eeuw. Mens en computer. Wie leert van wie?

12-09-16 Lean, Six Sigma, Agile, Scrum. Waardevolle verandertools of…?

19-06-15 Meedoen of winnen? Bouwen aan het beste team met Hans Bouscholte

10-11-14 Management drives, bouwsteen voor verandering? met Petra Zaanen



Welkom
Programma

Welkom

Psychologische veiligheid in teams

Lanceren en toepassen Forzes Online Teamscan

Analyse uitslagen teamscans

Pauze

Creatieve marktplaats methoden, technieken en instrumenten

Walking dinner (19 uur)



Psychologische veiligheid in teams
Thelma Sweijen



Team A – deskundige teamgenoten, ‘experts’ 
geven de doorslag, op tijd klaar, 
gedisciplineerd, geen lange discussies, 
houden zich aan agenda

Team B – gemengd, deels succesvol en 
ervaren, deels geen ‘track record’, 
onderbreken elkaar, wat chaotisch verlopend, 
‘roddelen’ nog na

In welk team zou jij willen zitten?



Google Project Aristotle
“Het geheel is meer dan de som der delen”



“At Google we’re good at finding patterns” J. Rozovsky

People analytics: data-gedreven onderzoek naar allerlei 

aspecten van performance, zowel van individuen als van 

teams

Aristotle - op zoek naar het perfecte team



“At Google we’re good at finding patterns”

People analytics: data-gedreven onderzoek naar allerlei 

aspecten van performance, zowel van individuen als van teams

• Introverten functioneren beter als ze bij elkaar in een team zitten.

• Teams zijn effectiever als leden ook naast het werk bevriend zijn.

• Kenmerken van effectieve managers.

• Hoe vaak lunchen collega’s samen? 

Aristotle - het perfecte team



• Iedereen voert min of meer evenveel het woord

• Iedereen toont zich sensitief/empathisch 

Share the space and empathy

Enige overeenkomsten



Team A – deskundige teamgenoten, ‘experts’ 
geven de doorslag, op tijd klaar, 
gedisciplineerd, geen lange discussies, 
houden zich aan agenda

Team B – gemengd, deels succesvol en 
ervaren, deels geen ‘track record’, 
onderbreken elkaar, wat chaotisch verlopend, 
‘roddelen’ nog na

In welk team zou jij willen zitten?



Team A – iedereen slim en betrokken, een-
op-een leuk contact, maar bij elkaar…?

Team B – gezellig, ontspannen, vooral 
samen leuk

In welk team zou jij willen zitten?



Team A –groeps norm ontmoedigt interactie, 
weinig persoonlijke uitwisseling en ruimte 
om elkaar aan te voelen, minder aandacht 
voor ‘collectieve intelligentie”, nadruk op 
individuen

Team B – men praat met en over elkaar, 
agenda is niet voornaamste focus, ieder 
spreekt naar behoefte, gezellig, gevoelig voor 
elkaars stemming, verhalen delen, 1+1=3



Afhankelijkheid

Structuur

Betekenis

Impact

Psychologische veiligheid…. by far meeste impact

Bevindingen



A shared belief 
held by members of a team 
that the team is safe 
for interpersonal risk-taking

Amy Edmonson – The Fearless Organization



• Wij gedragen ons zodanig, om niet het risico te lopen 

hetgeen wij vrezen mee te hoeven maken!

• Aanpassen en deelnemen

Een beetje psychologie



Bij onderzoek naar medische fouten in ziekenhuizen

• Hypothese: de meest effectieve teams maken de minste fouten

• Bevinding: een significante correlatie, maar omgekeerd

Ruim 20 jaar geleden per ongeluk ontdekt



Aardig zijn voor elkaar

Een persoonlijke kwestie

Een ander woord voor ‘vertrouwen’

Ambities en doelen bijstellen

Wat psychologische veiligheid niet is



• Gaat over lerend gedrag

• Een klimaat

• Meestal door alle leden op een gelijke wijze ervaren

• Ontwikkelt zich vanuit opgedane ervaringen

• Vergroot productiviteit omdat er minder aandacht is 

voor zelfbescherming

Psychologische veiligheid



• Tolerantie voor fouten “If you make a mistake on this team, it

is often held against you” R

• Bespreekbaarheid van problemen “Members of this team 

are able to bring up problems and tough issues”

• Acceptatie van verschillen “People on this team sometimes

reject others for being different” R

Items die psychologische veiligheid meten



• Risicobereidheid “It is safe to take risks on this team”

• Om hulp kunnen vragen “It is difficult to ask other members 

of this team for help” R

• Respect “No one on this team would deliberately act in a way 

that undermines my efforts”

• Waardering “Working with members of this team, my unique

skills and talents are valued and utilized”

Items die psychologische veiligheid meten



Is het onveilig?
Of is het spannend?



• Ik weet het niet

• Ik heb hulp nodig

• Ik heb een fout gemaakt

• Het spijt mij

Spannend



• Wat kan ik doen om te helpen?

• Voor welke opgave sta je?

• Wat zijn je zorgen?

Spannend



‘Setting the stage’: aandacht voor aard van het werk

• ‘Situational humility’: complexiteit en onzekerheid

• Emphasizing purpose

Actief participatie uitnodigen

• Stel vragen

• Wat heb jij deze week opgemerkt over…

• ‘Curiosity’

Opbouwend en waarderend

Hoe bevorder je psychologische veiligheid?



Leaders shouldn’t interrupt teammates

They should demonstrate they’re listening by summarizing what people say

They should admit what they don’t know

They shouldn’t end a meeting until all members have spoken at least once

They should encourage upset teammembers to express their frustration and

encourage others to respond in nonjudgemental ways

Call out intergroup conflicts and resolve them through open discussions

Google checklist



Psychologische veiligheid in teams
Thelma Sweijen



Ontwikkeling Forzes Online Teamscan
Peter van der Bel



Duiding van de uitslagen



Teamontwikkeling



Vijf eilanden voor teamontwikkeling

Vertrouwen

Conflict

Betrokkenheid
Resultaat-

focus

Verantwoor-

delijkheid

Welke interventies zet jij in op elk van de eilanden?
Welke werking heeft jouw meegebrachte instrument op elk eiland?



Het team is op resultaten gericht. Teamleden laten zich 

leiden door teamdoelstellingen. Ze hebben oog voor 

elkaars bijdragen en zijn bereid gemeenschappelijke 

belangen te laten prevaleren boven eigen belang

Resultaatfocus



Er een voldoende gedeeld verantwoordelijkheidsbesef in 

het team. Teamleden spreken elkaar aan en steunen 

elkaar. Werkwijzen en aanpakken worden gedeeld en 

uitgewisseld. Ieder is voldoende betrokken en gemotiveerd 

tot teamprestaties.

Verantwoordelijkheid



Er is commitment binnen het team. Teamleden weten wat 

ze van elkaar kunnen verwachten. Ieder staat voldoende 

achter genomen besluiten. Discussies scheppen 

voldoende duidelijkheid. Teamleden laten zich leiden door 

teamdoelen.

Betrokkenheid



Teamleden gaan confrontaties aan in het team. Het is 

duidelijk hoe er door anderen over kwesties wordt gedacht. 

Meningsverschillen worden adequaat besproken en het 

teamoverleg verloopt effectief. Teamleden durven elkaar 

meestal te confronteren als er aanleiding voor is.

Conflict



Er heerst een sfeer van vertrouwen in het team. 

Teamleden hebben voldoende belangstelling voor elkaar. 

Meestal is men open. Zwakheden en fouten komen samen 

aan de orde. Teamleden  verontschuldigen zich bij 

ongepast gedrag.

Vertrouwen



11 juni 2020

Twijfel: stevig fundament voor veranderen?



Teamontwikkeling


