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Als je je afvraagt of teambuilding nu wel een goed idee is, is het
belangrijk om je eerst af te vragen wat teambuilding eigenlijk is.
Daarvoor dient ook duidelijk te zijn wat precies met een team
bedoeld wordt. Deze whitepaper eindigt met zeven insider tips om
aandacht voor te hebben voordat je aan de bak gaat met
teambuilding.

Teambuilding: stilstaan om vooruit te komen

Niet elke activiteit met een team staat gelijk aan teambuilding. Teambuilding is het

oplossen van een probleem of het pakken van een kans met je team waar je in het

dagelijkse werk niet aan toe komt. In de meeste teams ontstaan in de loop van de

tijd kleine irritaties, subgroepen of negatieve beelden. Ongemerkt ontstaan

gewoontes die de samenwerking en de productiviteit negatief kunnen beïnvloeden.

Teambuilding helpt om deze ballast zichtbaar en kenbaar te maken, de

samenwerking te herijken en zo onnodige ballast en daarmee frictie kwijt te raken.

Teambuilding kan daarmee worden gezien als stilstaan om vooruit te komen. Het

vraagt van teamleden dat ze even in de spiegel kijken, de samenwerking kritisch

bezien, eerlijk zijn over wat hen dwarszit en waar nodig de onderstroom

bespreekbaar maken. Daarnaast kan teambuilding natuurlijk leuk en uitdagend zijn,

maar dat is zeker geen voorwaarde voor goede teambuilding. Bovendien kan

teambuilding in eerste instantie juist voor een zeker ongemak zorgen, zodat de

onderste steen boven kan komen en het team daarvan kan groeien. Over het

algemeen kent goede teambuilding daarom eerst een dip in de sfeer, waarna er een

doorbraak bereikt wordt.
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De opbrengst van teambuilding

Teambuilding kan zowel op individueel, team- als organisatieniveau van grote waarde 

zijn;  

> Op individueel niveau draagt teambuilding bij aan het werkgeluk. Hierbij valt te
denken aan werknemers die zich zo goed mogelijk inzetten, zich onderdeel van
het grotere geheel voelen en de ruimte krijgen om te leren en zich verder te
ontwikkelen. Een hoge mate van werkgeluk draagt weer bij aan andere factoren
zoals productiviteit, klantgerichtheid en retentie.

> Op teamniveau draagt teambuilding bij aan het bereiken van flow. Dit gaat om
zaken als efficiency, verbinding, transparantie en vertrouwen.

> Op organisatieniveau levert teambuilding een bijdrage aan het bereiken van
synergie. Wanneer teams optimaal samenwerken, heeft dit voor de organisatie
als geheel grote meerwaarde omdat het leidt tot verbeterde productiviteit van
de organisatie als geheel.

Waarom teambuilding? 
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Wanneer kies je ervoor om teambuilding in te zetten? 

Er zijn 2 redenen om teambuilding in te zetten; je ziet een kans om iets te verbeteren

of er is een probleem dat je op wilt lossen.

Wat als een probleem wordt ervaren en/of waar de kansen voor een team liggen is

afhankelijk van het soort team. Niet alle teams hebben dezelfde knelpunten of

mogelijkheden. Wat bij het ene team goed werkt, kan vergif zijn voor het

functioneren van een ander team. Het is daarom belangrijk om onderscheid te

maken tussen verschillende soorten teams. Daarover straks meer.

De op te lossen knelpunten moeten natuurlijk wel voor een aanzienlijk deel

beïnvloed kunnen worden door de leden van het team zelf. Als bijvoorbeeld het

loongebouw een groot probleem vormt voor het team, maar niemand binnen het

team daar invloed op heeft, dan heeft het weinig zin om dat onderwerp in

teambuilding aan te pakken. Teamleden hebben vaak hoge verwachtingen en het

heeft geen zin om samen aan de slag te gaan wanneer het oppakken van een

probleem of najagen van een kans niet voor een groot deel beïnvloedbaar is door

het team.

Verschillende type teams vragen om een eigen aanpak 

In de praktijk noemen wij vaak iedere groep die samenwerkt een team.

Volgens een gangbare definitie is een team een groep mensen die samenwerkt

aan een zelfde doel. Hoewel dit een goede definitie is, vallen daarmee veel

groepen die samenwerken af. Wij hanteren liever een lossere definitie van een

Wat bij het ene team goed werkt, kan vergif zijn voor het 
functioneren van een ander team. Het is daarom belangrijk om 

onderscheid te maken tussen verschillende soorten teams.

Thomas Benedict - Directeur en oprichter InContext
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team, namelijk een groep mensen die samen werkt en in een zekere mate van elkaar 

afhankelijk is voor het bereiken van succes. Als we deze definitie hanteren, kunnen 

we 4 type teams onderscheiden:

1. Individuele prestaties team

Het gaat hier om de meest losse vorm van een team. De verschillende teamleden

behalen individueel hun doelen, maar delen bepaalde middelen of bronnen die ze bij

hun werk nodig hebben. Een sales team kan bijvoorbeeld zo’n type team zijn, zeker

als de verschillende teamleden een individuele target hebben. De teamleden hebben

echter wel een bepaalde afhankelijkheid van elkaar bij het delen van informatie,

middelen of andere bronnen. Ze zijn voor die zaken dus van elkaar afhankelijk om

hun individuele doelen te bereiken. Een dergelijk team kan niet zonder een

coördinator of leidinggevende die de individuele leden aanstuurt en eventuele

conflicten helpt oplossen. Dergelijke teams hebben structuur, regels en afspraken

nodig. Zo kunnen de schaarse middelen met een minimum aan wrijving door de

teamleden gedeeld worden.

2. Productieteam

Hier is één groot verschil met het voorgaande team, namelijk dat de teamleden een

gezamenlijk doel hebben. Er kunnen verschillende specialisten in een dergelijk team

zitten die allemaal iets eigens bijdragen aan het einddoel. Dat doel kan echter alleen

behaald worden als alle specialismen met elkaar samenwerken. Een dergelijk team

vereist over het algemeen wel leiding, maar minder dan een individuele prestaties

team. Aandacht in dergelijke teams gaat uit naar het formuleren van het

gemeenschappelijke doel, afspreken van werkwijzen en processen, optimaliseren van

performance van het gehele team en het bewaken van de kwaliteit.

3. Coördinerend team

Dit type team geeft leiding aan anderen, waarbij de verschillende leden ieder een

eigen afdeling, team of stakeholder vertegenwoordigen. Een coördinerend team

heeft zowel gemeenschappelijke als individuele doelen. Het verenigen daarvan en

komen tot een gemeenschappelijk beleid is een kernfunctie van een dergelijk team.

De leden van zo’n team moeten bedreven zijn in het oplossen van problemen en het

aangaan van een constructief conflict. Courageous conversations, feedback geven en

ontvangen en continu leren van elkaar is hier belangrijk. Een leider van een

coördinerend team is meer gericht op het proces dan op de inhoud, meer een

voorzitter dan een leidinggevende.
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4. Innovatieteam

Het laatste type team kent een gezamenlijk vernieuwend doel, een hoog

energieniveau en een hoge mate van commitment van alle leden van het team. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan een ambitieus project of een startup. Het team werkt als

een netwerk, waarbij alle teamleden elkaar weten te vinden. Dergelijke teams zijn

vaak tijdelijk, hebben een spannende visie en hoge ambities. Het formuleren van en

committeren aan visie vereist aandacht in een dergelijk team. De hoge spanning, de

identificatie van teamleden met het doel en het team en het daaruit voortvloeiende

commitment kunnen ervoor zorgen dat conflicten flink kunnen knetteren. Het team

moet leren dat in banen te leiden en constructief op te lossen. Veel innovatieteams

kennen een hoge mate van zelfsturing wat veel vraagt van de communicatieve en

probleemoplossende vaardigheden van de teamleden.

Wil je op een eenvoudige manier 
testen wat voor type team jij hebt? 

Vul dan onze vragenlijst in! 

NAAR DE 
VRAGENLIJST

https://incontext.outgrow.us/TFI-HR
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De 7 insider tips voor wie teambuilding overweegt

1. Los geen problemen op die er niet zijn.

Teambuilding is in sommige organisaties een jaarlijks “moetje”. Het hoort er nu

eenmaal bij. Dat is zonde van tijd en geld. Er moet voor een waardevolle

teambuilding echt iets te bereiken zijn. Een knelpunt dat in de weg zit of een kans die

nu nog buiten bereik ligt. Is er eigenlijk geen probleem of kans, maar is het team toe

aan ontspanning of een beloning, ga dan gewoon iets leuks doen.

2. Laat je helpen.

Als het de moeite waard is om teambuilding te gaan doen met je team, dan is het

ook de moeite waard om het goed te doen. Laat je daarom helpen door een goede

consultant of coach. Het is lastig om zonder een onafhankelijke facilitator de situatie

goed in kaart te brengen, de passende interventies te kiezen en het proces te

faciliteren.

3. Start altijd met een diagnose voordat je aan de slag gaat.

Laat goed uitzoeken wat er leeft onder je teamleden, wat vinden zij er van?

Teambuilding is een middel en geen doel op zich. Het moet ergens toe leiden en

door vooraf de inbreng van de teamleden mee te nemen is het mogelijk om de juiste

kaders te scheppen en gezamenlijk te formuleren waar de focus moet liggen.

Hierdoor schep je de juiste verwachtingen en vergroot je de toewijding en het

vertrouwen van medewerkers. Je hebt echt ieders perspectief nodig om een team

goed te begrijpen.

Een diagnose is op zichzelf al een goede teaminterventie en kan een waardevolle

bijdrage leveren aan de samenwerking binnen en resultaten van een team. De

traditionele manier om dit te doen is om een coach of consultant interviews te laten

doen met alle teamleden. Gedegen, maar prijzig. Het inzetten van een analyse-

instrument zoals bijvoorbeeld Team Flow Index of bij grotere team CircleLytics kan

sneller en goedkoper zijn.

4. Kies de juiste methodes op basis van wat je ziet.

Veel organisaties, maar ook veel teamcoaches, consultants of facilitators zijn

verknocht aan bepaalde tests of tools voor teambuilding. Bekendheid en gewoonte

zijn echter de slechtste redenen om voor een bepaalde aanpak te kiezen. Wanneer je

met je team aan de slag gaat dien je het gewenste eindresultaat helder te hebben.

De te kiezen methode moet verband hebben met de uitkomsten van de analyse en

dient toe te werken naar het gewenste resultaat. Werk dus met ervaren facilitators

die bekend zijn met veel verschillende werkwijzen, zodat je steeds de methodes kiest

die passen bij de situatie, de aard en de doelen van je team.

https://www.incontext.nl/nl/innovationlab/team-flow-index/
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5. Teambuilding heeft geen zin op het moment dat het probleem of de kans buiten

de cirkel van invloed van het team ligt.

Wanneer het team geen invloed kan uitoefenen op een probleem of kans dan is

teambuilding niet het juiste middel om samen stappen te maken. Wanneer de

verwachting wordt geschept dat iets gezamenlijk aangepakt en verbeterd kan

worden dan dient dit ook realistisch te zijn. Als dit (toch) niet zo blijkt te zijn dan

raken medewerkers teleurgesteld en gedemotiveerd.

6. Ga er doorheen en niet er omheen.

Als een probleem of kans en het gewenste eindresultaat voor iedereen helder is dan

is het waardevol om er als team samen mee aan de slag te gaan. Vermijd daarbij de

moeilijke momenten of onderwerpen niet, juist door deze mee te nemen in de

teambuilding en deze bespreekbaar te maken werk je gezamenlijk naar een door

iedereen geaccepteerd en gedragen eindresultaat.

7. Onderschat het belang van een hecht team niet, ook als er vanuit huis gewerkt 

wordt.

Juist in tijden waarin de samenwerking onder druk staat is het belangrijk om tijd te

steken in de onderlinge verbinding tussen de teamleden. Wanneer er voldoende

aandacht besteed wordt aan het welzijn van teamleden leidt dit tot de juiste flow;

Medewerkers voelen zich gezien en zijn tevreden, het werk gebeurt in verbinding en

efficiënt en er is sprake van transparantie en vertrouwen. Veel mensen vragen zich af

of het zin heeft om teambuilding te doen als je niet bij elkaar kunt komen. Inmiddels

zijn er voldoende middelen en methodes voor effectieve teambuilding op afstand.

Wil je nu in kaart brengen waar de behoeften en 
uitdagingen van jouw team liggen? 

Maak dan gebruik van Team Flow Index. 

MEER OVER  
TEAM FLOW INDEX

https://www.incontext.nl/nl/innovationlab/team-flow-index/

