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Hoe ontwikkel je effectieve managementteams? 

In de afgelopen jaren werkten wij met de managementteams 

(MT’s) of topteams van diverse organisaties in en buiten Ne-

derland. Deze trajecten hadden als de doel de impact van deze 

teams te verhogen, door de focus aan te scherpen, en de kwa-

liteiten van de teamleden en de teams beter te benutten. 

Dit artikel beschrijft een ontwikkelingstraject voor manage-

mentteams vanuit drie invalshoeken. Voor de leesbaarheid zijn 

deze invalshoeken beschreven als fasen, en worden per fase 

een aantal tips en handvatten gegeven. Het proces is overi-

gens niet lineair te noemen; de fasen hebben een onderlinge 

dynamiek, die samenhangt met de verwevenheid van het indi-

viduele teamlid, het team en de organisatie. 

Werken met managementteams in de praktijk

Een ontwikkeltraject met een MT of topteam  begint vaak met 

de vraag hoe het team de organisatie effectiever kan mana-

gen, meer als één gezicht naar buiten kan treden, maar het 

is ook regelmatig onderdeel van een cultuur- of leiderschaps-

programma. Zo’n traject neemt doorgaans zes à twaalf maan-

den in beslag. Voorwaarde voor een goede start, is dat ieder 

teamlid bereid is om gelijktijdig  aan het teamtraject als aan 

een individueel ontwikkelingstraject deel te nemen. Een relatief 

stabiele samenstelling vergemakkelijkt het traject. Tussentijds 

benoemde leden worden direct in het traject betrokken, we-

tend dat een management team bij voorbaat een team is waar 

wisselingen nu eenmaal regelmatig voorkomen. De dialoog 

staat als werkvorm centraal.

Na de intake, waar een gezamenlijke diagnose onderdeel van 

uit maakt, kan het traject in de volgende fasen worden onder-

verdeeld: >>

Het ontwikkelen van 

1.  Authenticiteit: In deze individuele fase krijgt ieder teamlid 

een spiegel voorgehouden. Bekeken wordt of zijn/ haar 

gedachten, uitspraken en handelingen congruent zijn met 

360-graden feedback, persoonlijke ambities, eigen talenten 

en beperkingen.

2.  Afstemming: Hoe meer teamleden de gezamenlijke missie 

ondersteunen en elkaar stimuleren om hieraan een succes-

volle bijdrage te leveren, des te effectiever het team als ge-

heel is. In deze fase wordt gekeken naar de effectiviteit van 

de verschillende rollen en de optelsom van de verschillende 

leiderschapsstijlen. Wat is kenmerkend voor de leiderschap-

stijl van het team en wat betekent dit voor de organisatie? 

3.  Actie: De doelstellingen van de organisatie worden tegen het 

licht gehouden, waaraan de doelen per functie en teamlid 

worden getoetst. Op basis van de gekozen strategie, wor-

den de acties waar nodig aangepast en kunnen desgewenst 

ook rollen worden bijgesteld.  

 

Hoewel individuele managers vaak effectief en succesvol zijn, blijkt dit succes moeilijker waar te maken wanneer 

zij met elkaar een team vormen. Zeker als er druk op het team komt te staan, gedraagt het team zich al gauw als 

een politieke commissie van bestuurders, met als effect: trage besluitvorming, verschillende agenda’s, te weinig 

gedeelde visie en een beperkte collegialiteit. Dit is vooral lastig, omdat managementteams door hun impact op 

de rest van de organisatie toonaangevend zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische 

agenda, het inspelen op externe ontwikkelingen en het aansturen van de organisatie.

Actie

(organisatie)

Afstemming

(team)

Authenticiteit

(individu)
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Versterken van authenticiteit

Om de authenticiteit van een persoon te versterken, richten we 

ons in deze eerste, individuele fase, op het vergroten van diens 

zelfbewustzijn. Hoe meer iemands persoonlijkheid in lijn is met 

zijn/haar acties, hoe groter diens impact op de omgeving. 

Met ieder MT-lid spreken wij over diens intenties en het be-

doelde of onbedoelde effect daarvan op de omgeving. Wat 

zijn iemands waarden, ambities en overtuigingen en hoe ver-

houden deze zich tot de cultuur van de organisatie en van het 

team? We bespreken dit expliciet en nodigen ook klanten, col-

lega’s en werknemers uit om 360º-feedback te geven via een 

assessment, aangevuld met gestructureerde interviews. Hier-

mee wordt het effect van iemands gedrag zichtbaar, evenals 

de belemmeringen die verdere ontwikkeling in de weg staan. 

Om met Marcel Proust, de Franse dichter te spreken: “de echte 

ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken naar nieuwe lan-

den, maar in het zien met nieuwe ogen.”

Het  traject  vraagt in deze eerste fase om alertheid voor as-

pecten die voortvloeien uit de positie van het management-

team:

-  Er is vaak onvoldoende bewustzijn bij leden van het MT over 

de toegenomen impact die hun woorden en daden hebben 

op de omgeving;

-  In het verleden effectief gebleken vaardigheden, kunnen in de 

MT-positie juist beperkend werken (‘What got you here, won’t 

get you there’, 2007); 

-  Er is doorgaans gebrek aan eerlijke, kwalitatief zinvolle feed-

back naar topmanagement. 

Verschillen tussen iemands zelfbeeld en het beeld dat anderen 

van hem/haar hebben, zijn aanknopingspunten voor het be-

spreken van gewenste gedragsveranderingen. Een voorbeeld:  

Een directielid kreeg stevige feedback. Zijn zelfverzekerde 

gedrag en behoefte aan perfectie, in het verleden belangrijke 

succesfactoren, waren in zijn nieuwe functie als directeur te-

gen hem gaan werken. Ze werden ervaren als controlerend en 

afstandelijk. Herkennen dat dit zijn effectiviteit in de weg stond, 

was confronterend: waarom had niemand hem hierop attent 

gemaakt? Toch was dit precies wat hem de motivatie gaf om 

de suggesties uit de 360-analyse, verder op te pakken. Deze 

kwamen er onder andere op neer om minder over zichzelf te 

praten en meer interesse te tonen in de doelen en verhalen 

van anderen. 

Leiderschap in een setting waar de druk vanuit de omgeving 

steeds verder toeneemt, vraagt om een heldere koers en actief 

werken met de eigen intenties. Dit gaat op voor de MT-leden, 

en ook voor de begeleider van het MT traject. Als begeleider 

is het belangrijk om transparant te zijn over doelen, aanpak, 

achtergrond en waarden. Daarnaast is het nodig om zonder 

angst defensiemechanismes te benoemen wanneer die zicht-

baar worden, zoals anderen de schuld geven, roddelen en het 

vermijden van verantwoordelijkheid. 

Waardengedreven leiderschap: het 
mogelijk maken van ontwikkeling

Wie een leiderschapsrol heeft kan ontwikkelingen in gang 

zetten of juist blokkeren. Wij hebben ervaren dat het Barrett 

leiderschapmodel een goed kader biedt voor de gesprekken 

hierover. Dit model is gebaseerd op de behoeften en drijfveren 

van mensen, oorspronkelijk beschreven door A. Maslow en 

voor dit doeleinde verder uitgewerkt door R. Barrett (‘Libera-

ting the corporate soul’, 1998). Het onderscheidt een evolutie 

van zeven verschillende stijlen, die door iemand in verschil-

lende verhoudingen met elkaar worden gecombineerd. Iedere 

stijl spreekt een bepaalde groep mensen meer of minder aan, 

maakt doelen en gedrag in de organisatie mogelijk of staat 

deze juist in de weg. Uit ervaring blijkt, dat de meest succes-

volle leiders hun energie bewust richten op het volledige spec-

trum van drijfveren. Dit is zichtbaar in de manier waarop ze 

motiveren en leiding geven. Door bewust op een brede range 

aan te sturen, voelt een bredere groep van medewerkers zich 

gemotiveerd, neemt de veerkracht toe en is er meer energie 

om te reageren op de omgeving. 

De leiderschapstijlen worden in het Barrett model geclusterd 

in patronen van drijfveren  De gekozen stijl op de onderste drie 

niveaus is  gericht op het individuele of primaire belang: gericht 

op het creëren van een financieel sterke organisatie met een 
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sterk klantenbestand en efficiënte processen en systemen. 

Wanneer een leidinggevende echter innerlijk vooral wordt 

gedreven door onzekerheid of angst, neemt ook de druk op 

de omgeving met deze stijl sterk toe en kan een narcistische 

of controlerende houding de boventoon gaan voeren. Her-

haald onderzoek wijst uit dat hierdoor  de betrokkenheid en 

motivatie van medewerkers  afneemt. 

De aandacht op niveau vier gaat uit naar het faciliteren van 

anderen, waardoor een lerend systeem ontstaat. Bij de bo-

venste drie stijlen is het gezamenlijk belang de eerste priori-

teit, met de wens om iets te betekenen voor het grotere ge-

heel: intern en extern. Het creëren en uitdragen van een visie 

en missie voor de organisatie, het aangaan van allianties en 

het stimuleren van leiderschap vormen hier de kern.

Een directeur in een productie-omgeving, die in zijn waarden-

assessment te horen krijgt dat hij als ‘paternalistisch en kli-

nisch’ wordt ervaren, verteld dat hij ineens aan zijn vader moet 

denken, die op zijn 16e is overleden. De dialoog hierover resul-

teerde in zijn antwoord dat hij geen rolmodel heeft gehad voor 

het omgaan met emoties. Toen hij hiermee aan de slag ging, 

kwam er in hem meer ruimte om een ander soort relaties met 

zijn omgeving aan te gaan. 

Afstemming in het team: koninkrijkjes afbreken

In deze fase wordt het ’alignment’, ofwel de onderlinge samen-

hang van het team, versterkt. Daarmee wordt het zelfsturend 

vermogen van het team vergroot. De afhankelijkheid van één 

centrale beslisser wordt kleiner en diversiteit kan beter worden 

Het ontwikkelen van managementteams

>>

Zeven leiderschaps stijlen

Stijl Drijfveer

Visionair

Mentor/Partner

Inspirator

Facilitator

Organisator

Relatiemanager

Crisismanager

Dienstbaar aan de mensheid

Ethiek, Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Toekomstige generaties.

Strategische allianties en partnerships

Ontplooiing van medewerkers, Betrokkenheid bij milieu &

samenleving.

Ontwikkeling van een sterk samenhangende cultuur

Commitment, Enthousiasme, Gedeelde visie en waarden.

Continu vernieuwen en leren

Continu leren, Innovatie, Teamwerk, Empowerment.

Excellente systemen en processen

Productiviteit, Efficiëntie, Kwaliteit, Professionele groei.

Schaduwkant: Bureaucratie, Status, Zelfgenoegzaamheid.

Relaties die de organisatie ondersteunen

Goede communicatie tussen medewerkers, Klanten, Leveranciers.

Schaduw kant: Manipulatie, Roddelen, De schuld geven.

Winst en organisatorische basisvoorwaarden

Financiële gezondheid, Gezondheid, Veiligheid.

Schaduwkant: Gretig, Exploitatie, Controlerend.
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benut. Het is niet zo dat het versterken van onderlinge relaties 

centraal staat. De onderlinge relaties zijn interessant in hun 

verhouding tot het doel van dit team. Om de dieper liggende 

motieven en doelen van ieder teamlid bespreekbaar te maken, 

is wel een basisveiligheid vereist, waarin verhalen verteld en 

gehoord kunnen worden. Een belangrijke taak van de bege-

leider is om het team hierop voor te bereiden. Dit gebeurt in 

individuele gesprekken en in het verkennende teamwerk dat 

voorafgaand aan deze tweede fase plaatsvindt. In een enkel 

geval is een van de teamleden of de directievoorzitter niet be-

reid om de eigen agenda los te laten. Dit kan een signaal zijn 

dat het nodig is om meer tijd te nemen of om deze fase nog 

niet in te gaan.

Het verstevigen van de onderlinge samenhang werkt wan-

neer:

-  Het team het belangrijker vindt om een basis van respect en 

vertrouwen tussen individuen en in het team te creëren dan 

om eigen koninkrijkjes in stand te houden

-  Er bereidheid is om met elkaar in de bestaande samenstelling 

verder te gaan 

-  MT-leden zelf in de spiegel willen kijken en open staan voor 

feedback.

Omdat transparantie een belangrijke voorwaarde is voor goe-

de onderlinge verhoudingen, delen alle teamleden hun plannen 

om het eigen leiderschap te verbeteren met de andere leden 

van het team. Het kan een uitdaging zijn om dit openlijk te be-

spreken en dit dient goed te worden begeleid. De opbrengst is 

ook groot; ieders leerdoelstellingen worden bespreekbaar en 

transparant. De focus op leren geeft ruimte voor het bespreken 

van obstakels en vergroot doorgaans ook de eerlijkheid vanuit 

het MT naar de organisatie. Door het geven van feedback ma-

ken de overige teamleden duidelijk onder welke condities ze 

geloven in de ontwikkeling die hun collega voor staat. In deze 

fase komen vaak ook onderlinge spanningen naar buiten en de 

begeleiding is erop gericht om deze productief te maken.

Tijdens een opdracht bij een bank, ontmoetten we een  MT-lid, 

die  net was gepromoveerd. Hij kreeg feedback van zijn me-

dewerkers en collega’s over zijn manier van leidinggeven. Zijn 

stijl werd beschreven als benauwend en gestrest. In zijn eerste 

reactie gaf de man de schuld aan externe oorzaken en uitda-

gingen. Zijn directe collega’s verwierpen dit: naar hun mening 

zette hij zich niet in voor zijn medewerkers, was hij voornamelijk 

bezig zich te bewijzen en reageerde hij zijn eigen onzekerheden 

af. Zijn collega’s hielpen hem om een patroon van overwerken 

en ineffectieve prioriteiten te herkennen.

Doordat de teamleden in deze fase transparanter en eerlijker 

worden en ze gezamenlijke groei als uitgangspunt nemen, 

vindt verandering plaats. Nu bestaat het team niet langer uit 

een groep individualisten, maar is er betrokkenheid en ge-

lijkgerichtheid. Hierbij ontstaat het gevoel dat de uiteindelijke 

prestatie van het managementteam beter is dan de optelsom 

van individuele prestaties. Teamleden beseffen dat meegaan 

in disfunctioneel gedrag afbreuk doet aan het aanwezige po-

tentieel. Een ervaring die we als begeleiders hebben opgedaan 

is dat er in MT’s beelden bestaan over hoe het “ideale team” 

opereert.

Onderstaand twee onjuiste aannames, die we juist in deze fase 

tegenkomen.

-  “De mate van harmonie in een team geeft aan  of er voldoende 

vertrouwen is.” In onze optiek, is de mate waarin teamleden 

zich openlijk uitspreken wanneer ze geen vertrouwen in iets 

hebben, een betere graadmeter.

-  “De beste oplossing is die waarover het team het met elkaar 

eens is”. Onze praktijk wijst uit dat consensus sterk wordt 

overschat als maatstaf voor de ‘beste’ oplossing. Teams 

nemen juist minder intelligente besluiten wanneer wordt ge-

streefd naar consensus. Dit wordt onderstreept door studies 

over “groupthink” (Hawkins& Smith: ‘coaching, mentoring 

and organizational consultancy’, p63-66). 

Van agenda naar actie

Afstemming binnen een team heeft pas daadwerkelijk impact 

op de omgeving wanneer er concrete verbeteringen te zien zijn. 

Het team werkt zo als hefboom om in de organisatie verande-

ring tot stand te brengen. In deze fase concentreren we ons op 

de toekomstige strategie, de operationele agenda en de vraag 

wat ieder MT-lid hieraan bijdraagt. Komt het profiel van het 

team overeen met de toekomstige behoeftes van het bedrijf? 
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In dit stadium verschuift de focus zich naar datgene wat zich 

buiten het team, bij de verschillende stakeholders afspeelt. Dit 

wordt bekeken in het licht van de verantwoordelijkheidstruc-

tuur en de activiteiten planning.

Vanaf de eerste bijeenkomst bij een IT-concern vochten de 

regiomanagers tegen hun collega’s die verantwoordelijk wa-

ren voor de richtlijnen van het hoofdkantoor. Individueel kon-

den de teamleden het goed met elkaar vinden, maar in het 

MT werden nauwelijks besluiten genomen en ontbrak het aan 

een toekomstvisie. Hierdoor ontstond er een impasse tussen 

hoofdkantoor en de regio’s. Het MT besloot een traject in te 

gaan. Het bepalen van de kernactiviteiten was geen probleem, 

maar het creëren van een gedeelde visie werd gehinderd door 

de verschillende belangen. Duidelijk werd dat de behoefte aan 

vrijheid in de regio’s botste met de noodzakelijke richtlijnen van 

het hoofdkantoor. Door deze meningsverschillen serieus te ne-

men en de rollen deels anders in te richten, werden oude pa-

tronen doorbroken en kon er gezamenlijk perspectief worden 

gerealiseerd.

Begeleiding van MT’s, vraagt van de begeleiders een systeem-

perspectief, zoals duidelijk mag zijn uit het voorgaande. Het 

gaat erom het MT in zijn context te zien en de manier waarop 

het MT met deze context omgaat mee te nemen in het traject. 

Conclusie

De tijd van één grote leider aan de top is voorbij, in het MT is 

men aangewezen op elkaar. De ontwikkeling van MT’s vraagt 

om een bijzondere aanpak door de positie, de impact op de 

organisatie en de context waarin wordt geacteerd. Vaardig-

heden en capaciteiten van het team worden in een MT traject 

aangescherpt op een manier die verder gaat dan in individuele 

leertrajecten. 

Van de begeleider vraagt dit om vanuit eigen bewustzijn en met 

een systeemperspectief te kunnen werken. Het team en de or-

ganisatie profiteren ervan. | Md

Referenties

•  Barrett, Richard, Building a values-driven organization, Butterworth-Heinemann, 

2006, pp 3-4.

•  Barrett, Richard, Liberating the Corporate Soul, Butterworth-Heinemann, 1998, 

pp 112-113.

•  Gallwey, Timothy, The Inner Game of Work, Random House, 2000

•  Goldsmith, Marshall, What got you here, won’t get you there, Hyperion, 2007.

•  Hawkins & Smith, coaching, mentoring and organizational consultancy, 2008, 

pp 63-66.

•  Sharmer, Otto, Uncovering the blind spot of leadership, executive forum, winter 

2008, pp 52-59

•  Wilber, Ken, A brief history of everything, Shambhala, 1996; p71.


