
Spring jij in 
onbekende diepten?
Je bent al jaren teamcoach bij een grote instelling in de gezondheidszorg. Een van de mana-
gers vraagt je of je een traject wilt doen bij een team van een bevriende manager die bij een 
hogeschool werkt. Bij de intake blijkt dat het gaat om een vakgroep waar nogal wat onvrede 
heerst. Er wordt geroddeld, er zijn talloze grote en kleine conflicten, het ziekteverzuim is to-
renhoog en dat belast de overige docenten weer. Er heerst een duidelijke wij-zij-houding naar 
het management toe. Als je met de vakgroepmanager en de hrm’er praat, blijkt dat die een 
duidelijke mening hebben over de docenten van de vakgroep: het is een stel luie, ontevreden, 
initiatiefloze klagers, die geen mogelijkheid onbenut laten om ergens onderuit te komen. Ze 
hebben al van alles geprobeerd: nieuwe materialen, jonge en enthousiaste docenten invliegen, 
meer inspraak regelen, maar niets werkt. Eigenlijk willen ze het liefst iedereen ontslaan en met 
allemaal nieuwe mensen beginnen. Nu hoorden ze dat jij zo’n goede coach bent en dachten 
dat jij de zaak wel vlot zou kunnen trekken. Je hebt nog nooit zo’n coaching gedaan. Dit lijkt 
eerder conflictcoaching dan teamcoaching. Hoe pak je het aan?

Deze casus is afkomstig van Francine ten Hoedt, clever in conflict bij Hattrick. www.trickline.nl 
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EN NU...

Stemmen 
Philine Spruijt - (conflict)coach en auteur, www.pstc.nl 
 
Ofschoon al 20 jaar teamcoach, heb ik om de een of andere reden zelden met conflicten in 
teams te maken gehad. Ik twijfel dan ook of ik dit traject, waarin ‘conflict’ met hoofdletters 
beschreven wordt, wel aan moet willen gaan. Ik hoor stemmen in mijn hoofd die voor of tegen 
zijn. 

De ‘angstige’ roept: “Niet doen! Conflicten zijn eng. Blijf er verre van. Daar kun jij niets mee.” 
Ik herken deze stem, die is ontstaan in het gezin waarin ik ben opgegroeid: ruzies werden gesust 
en harmonie was de leus. Het tegendeel werd bereikt: de harmonie was ver te zoeken omdat 
onderhuids van alles bleef sudderen tot pijnlijke uitbarstingen. Er is blijkbaar zo veel ellende in 
dit team dat ik daar beter mijn handen niet aan brand. Want stel je voor dat het mis gaat?

De ‘stoere strenge’ roept: “Doen! Wat heb je te verliezen? Kom eens uit je comfortzone. Je doet 
al zo lang hetzelfde werk. Het wordt tijd om jezelf eens aan te pakken.” Het zijn immers ook 
maar mensen die zich vastgedraaid hebben in waarschijnlijk moeilijke patronen waar ze niet 
uit komen. Daar kan ik best iets mee, want dat lukt ook in andere ingewikkelde situaties: dus 
waarom nu niet?

De ‘nieuwsgierige’ roept: “Ik ben zo benieuwd wat er aan de hand is in dit team. Hoe komt 
het toch dat ze zich zo vastgezet hebben? En waarom maken ze het met elkaar allemaal steeds 
erger?” Er borrelen nog veel meer vragen op die ik graag beantwoord zou willen hebben en zij 
denk ik ook. Het begint een beetje te kriebelen. Zolang ik me maar blijf verbazen en me gedraag 
als een OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig) kom ik er wel achter wat er echt speelt in dit team. 
De ‘zelfbewuste’ roept: “Je hebt een bak aan ervaring en kennis. Daar moet en kun je op ver-
trouwen. Bovendien: moet je altijd alles weten?” Natuurlijk niet, de kennis zit in het team en die 
mag ik eruit halen en dat is wat ik het leukste vind aan mijn werk als coach: mensen weer in hun 
kracht zetten. Ik laat ze hun ongewenste gedragspatronen naar boven halen en stimuleer hen op 
zoek te gaan naar prettigere alternatieven.

De ‘ambitieuze’ roept: “Zou het niet ontzettend leuk zijn om wat extra’s aan je eigen rugzak 
van ervaring en kennis toe te voegen? Jezelf weer verder te ontwikkelen?” Dat opent ook de weg 
naar volgende opdrachten.

Nadat alle stemmen hun zegje hebben gedaan merk ik dat ‘wat de nieuwsgierige’ me als bood-
schap gaf het meest blijft hangen en me over de streep trekt om ‘ja’ tegen de opdracht te zeggen. 
De zelfbewuste speelt daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Ik begin met het maken van 
een plan van aanpak.
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Zes E’s
Wiep Staal - onderwijsmanager, docent, externe en interne (team)coach 
www.hsleiden.nl 

Docenten lui, ontevreden en initiatiefloos noemen? Dat zijn overtuigingen van de vakgroepmana-
ger en de hrm’er, die rechtstreeks de beroepseer van docenten treffen. Hbo-docenten voelen zich 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en verkeren in een dynamische, ontwikkelings-
gerichte leeromgeving. Door deze negatieve overtuigingen worden ze ‘vastgezet’ in hun (team)
ontwikkeling. Wat is er nodig om dit te veranderen? Ik heb geconstateerd dat teams zes E’s nodig 
hebben voor werkplezier en optimale samenwerking: Eenheid, Evenwicht, Enthousiasme, Energie, 
Eerlijkheid en Eigenaarschap. Door deze Zes E’s met het team te onderzoeken, zet je teams in 
hun kracht. Allereerst creëer je eenheid. Teamleden moeten zich verbonden voelen en hebben 
een teamidentiteit en teamdoelen. Ze herkennen en erkennen elkaars kwaliteiten en valkuilen. 
De centrale vraag is: welke identiteit heeft jullie team en is dit wenselijk? Middels vijf gekozen 
beeldkaarten voeren de teamleden de dialoog over hun teamidentiteit. 

Dan richt het team zich op evenwicht: de balans in het team ten aanzien van aanvullende com-
petenties en een stabiele teamsamenstelling. Onderzoek samen in welke teamfase het team zit. 
Focus daarna op enthousiasme, zodat teamleden betrokken zijn vanuit werkplezier, passie, waar-
den, bevlogenheid, drijfveren en verantwoordelijkheid. Je stelt als teamcoach zingevingsvragen. 
In de casus is sprake van energieverlies. Werken vanuit energie, vitaliteit en flow wordt gestimu-
leerd door energiegevers en energienemers te onderzoeken. 
Eerlijkheid mag bij krachtig samenwerken niet ontbreken. Communicatie is gericht op een profes-
sionele dialoog, feedback geven, waarderen, verantwoorden en leren. 

Tot slot is het nemen en krijgen van eigenaarschap belangrijk: de regie en verantwoordelijkheid 
nemen voor de werkdoelen. Laat de teamleden hun eigen definitie van eigenaarschap en het ge-
wenste gedrag formuleren. Interessant is om met elkaar te bespreken hoever de medewerkers van 
hun eigenaarschapsdefinitie afstaan en waar hun behoeften liggen. Deze behoeften kunnen zijn: 
meer regelbevoegdheid, het anders organiseren of een andere aansturing van de leidinggevende. 

In deze casus kiest de leidinggevende (wellicht onbewust) de ‘aanklagersrol’. Door niet genoeg 
vertrouwen te geven vermindert niet alleen de professionele ruimte maar ook de oplossingskracht 
van medewerkers. Medewerkers die bewustheid hebben op de zes E’s, laten de volgende kwalitei-
ten zien: vakmanschap, persoonlijk leiderschap, organiserendvermogen, verantwoordelijkheid en 
rekenschap. Deze zes E’s onderzoeken en kwaliteiten zien, gun ik ook de docenten uit de casus.

Opstellingen   
Jef van de Hout - onderzoeker naar en spreker over teamflow
www.flowconcepts.nl

Allereerst zou ik willen opmerken dat het voor de teamcoach niet heel verstandig is om bij een 
‘bevriende manager’ van zijn eigen manager een opdracht aan te nemen in een andere organisa-
tie. Belangenverstrengeling is aan de orde en je kunt jezelf in een lastige situatie manoeuvreren. 
Niet doen dus.
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Maar goed, deze teamcoach is de opdracht toch aangegaan en heeft gesproken met zowel de 
leden van de vakgroep als met de betrokken vakgroep- en hrm-manager. Wat ik hier goed aan 
vindt is dat de teamcoach met alle betrokken mensen het gesprek is aangegaan en vooral geluis-
terd heeft en inderdaad heeft kunnen vaststellen dat er een zeer onprettige situatie heerst.

Het eerste wat hier mijns inziens moet gebeuren is rust creëren om vervolgens met alle betrok-
kenen de situatie goed in beeld brengen. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door systemisch 
te werk te gaan en een teamopstelling (zoals in familieopstellingen) te maken van de huidige 
teamdynamiek. Zo breng je de pijnpunten en onwenselijkheden goed in beeld. Belangrijk daar-
bij is om dit in een zeer aangename en veilige omgeving te doen waar voor aanvang rust wordt 
gecreëerd. Eventueel zou je voorafgaand aan deze sessie nog de teamflowmonitor kunnen inzet-
ten om te meten hoe dit team scoort op de noodzakelijke basisvoorwaarden voor een optimale 
samenwerking. Ik verwacht op basis van de gehouden interviews dat dit team op alle variabelen 
laag zal scoren, maar het is altijd fijn om hier ook een bevestiging en nulmeting van te hebben.

Met deze input kun je nu met het team een diagnose van de huidige situatie maken om vervol-
gens ook direct de gewenste situatie ten aanzien van samenwerken in beeld te brengen. Hiervan 
kun je ook weer een opstelling maken. Vervolgens vraag je aan alle betrokkenen wat ze daar 
samen voor zouden moeten doen en welke support ze van de organisatie (en eventueel de team-
coach) nodig hebben om daar te komen.

Als teamcoach zou ik vervolgens in dit ontwikkelproces heel waarderend en positief bekrachti-
gend te werk gaan en ze meteen spiegelen als zich oud gedrag (de wij-zij-houding) voordoet.

Deep Democracy
Sandra Bouckaert - Deep Democracy practitioner en instructor
www.bouckaert.nu

Na het eerste contact plan ik een intakegesprek met de hrm-manager en de vakgroepmanager en 
een intakegesprek met enkele teamleden. Vanuit het Deep Democracy gedachtengoed verken ik 
in beide gesprekken wat zich in de onderstroom van het team afspeelt. De sabotagelijn is hierbij 
een diagnostische tool waarmee je kunt kijken in hoeverre er nog samenwerking mogelijk is. 

Als mensen zich niet gehoord voelen gaan ze saboteren. Dit gebeurt niet bewust. Saboteren is 
menselijk. Sarcastische grappen, smoesjes, roddelen, stoppen met communiceren, vertragen, 
afspraken niet nakomen, pesten en (geestelijk) vertrek, zijn manieren om te vertellen dat je het 
ergens mee oneens bent. Hoe verder je opschuift op de lijn, hoe lastiger het wordt om te praten, 
maar ook om je doelen te halen. 

In een dynamiek zoals van dit team en het management blijkt vaak dat er sabotagegedrag 
ontstaat omdat er, ondanks de pogingen tot het regelen van inspraak, tegelijk ook top-downbe-
sluiten zijn genomen. Het team neemt immers geen initiatieven. Dit patroon versterkt het gedrag 
van zowel het management als het team. Resultaat is dat medewerkers en het management 
zich niet gehoord voelen. Ik zou aan het management voorstellen om in twee teamsessies met 
management en docenten het ‘niet gehoord voelen’ te doorbreken. In het luisteren naar het 
gedrag achter het sabotagegedrag en het onderzoeken waarom mensen zich zo gedragen, liggen 
wijsheid en de sleutel tot herstel van de relaties.
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In de eerste sessie zou ik na een check-in starten met een gesprek op voeten over welk sabota-
gegedrag de groep van zichzelf herkent. Hieruit volgt vanzelf waar het over moet gaan. Vooraf 
maakt de groep veiligheidsregels.

We pakken vervolgens door de groep zelf ingebrachte nieuwe onderwerpen op die de samen-
werking belemmeren en werken altijd met wat er is. We voeren niet gevoerde gesprekken over 
tegenstellingen in de groep; niet over personen. We werken van polariteiten naar inzichten. 
Deze aanpak geeft ruimte om te zeggen wat gezegd moet worden. Waar nodig zetten we con-
flict  oplossende bilaterale let’s talk gesprekken in. Na elk gesprek komt de groep tot inclusieve 
besluiten over de samenwerking en de omgang met elkaar. ■

 


