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PRAKTIJK

Topmanagers zijn doorgaans daadkrachtige visionairs. Toch 
functioneren ze in een team vaak zoals commissies van be-
stuurders: met trage besluitvorming, weinig gedeelde visie 
en beperkte collegialiteit. Terwijl topteams juist moeten 
zorgen voor de strategische agenda, het aansturen van de 
organisatie en het inspelen op externe ontwikkelingen. Dat 
vraagt om versnelling van de teameffectiviteit. Hoe bege-
leid je dit als coach?

Topteams zijn toonaangevend in de orga-
nisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
bepalen van de strategische agenda, het 
inspelen op externe ontwikkelingen en het 
aansturen van de organisatie. Daarnaast 
heeft het interne leiderschap - de wijze 
waarop in de top wordt samengewerkt 
- vaak grote impact op de organisatie-
cultuur. Wel is het zo dat in deze teams, 
gelukkig, de ambitie om te versnellen en 
de behoefte om te presteren groot is.
Het versnellingstraject met een topteam 
neemt doorgaans zes à twaalf maanden 
in beslag. Voorwaarde om te starten is 
dat ieder teamlid zowel meedoet aan een 
individueel ontwikkelingstraject gericht 
op de eigen prestaties en groei, als aan het 
teamtraject. Daarbij investeren teamleden 
in het versterken van de onderlinge ver-
houdingen, de synergie en de teambalans. 
Coaches die deze trajecten begeleiden, 
werken met de, onderling dynamische 
driedeling: authenticiteit, alignment of 
afstemming, en actie. 

Vier kwadranten
We gaan uit van vier kwadranten om 
menselijke systemen te beschrijven, zoals 

Ken Wilber doet in zijn boek A brief theory 
of everything. Dit zijn de interne en externe 
wereld, die worden bekeken vanuit het 
individu en het collectief. Met deze vier 
kwadranten, voor organisaties bewerkt 
door Richard Barrett (Building a Values-
Driven Organization), kan de verandering 
worden omschreven als een proces van 
afstemming tussen deze kwadranten. Door 
te werken aan de afstemming tussen de 
delen kan het groeiproces zich natuurlijk 
voltrekken. De drie condities voor ont-
wikkeling van het team worden als volgt 
uitgewerkt:

Authenticiteit van ieder teamlid: het 1. 
IK. Hoe verhoudt het gedrag dat de 
buitenwereld ziet, zich met de onder-
liggende intentie, behoeften, waarden 
en drijfveren? 
Afstemming individu op team - Alig-2. 
nment: het WIJ. Hoe verhoudt ieder 
teamlid zich tot de ongeschreven 
regels van ‘het spel’ en hoe gecom-
mitteerd is ieder aan de afgesproken 
doelen?
Acties, de strategische en operationele 3. 
agenda, en de (sociale) structuur in de 
organisatie: ofwel HET (grotere sys-

Afstemming stimuleert natuurlijk   groeiprocesPleuntje van Meer

versnelling vA n teAms AAn de top
T

EA
M

C
O

A
C

H
IN

G

Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 200938

praktijk_06_09_1.indd   38 16-06-2009   11:19:53



Tijdschrift voor Coaching  juni nr. 2 2009 39

 

Afstemming stimuleert natuurlijk   groeiproces

versnelling vA n teAms AAn de top

Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2009 39

teem). Bieden de gekozen werkomge-
ving en de onderlinge rolverdelingen, 
de juiste basis voor het bereiken van 
organisatieresultaten?

Authenticiteit
Om de authenticiteit te versterken, richten 
we ons op het vergroten van zelfbewust-
zijn en eerlijkheid, en op het creëren van 
een sterkere walking the talk. Doordat ieder 
individu meer zichtbaar wordt, neemt de 
speelruimte toe. 
In de woorden van Otto Scharmer 
(Uncovering the blind spot of leadership): 
“Profound change today not only requires 
a shift of the mind, it requires a shift of will 
and a shift of the heart (..). Being able to 
facilitate that shift is the essence of leader-
ship today”.
Met ieder teamlid wordt gesproken over 

zijn intenties en het bedoelde of onbe-
doelde effect daarvan op de omgeving. 
We bespreken waarden en overtuigingen 
expliciet, in relatie tot de cultuur van de 
organisatie en de gedragingen die de om-
geving verwacht. Ook nodigen we klanten, 
collega’s en werknemers uit om 360º-feed-
back te geven op waarden en gedrag. Door 
dit proces wordt de persoonlijke motivatie 
zichtbaar, evenals de belemmeringen voor 
de ontwikkeling van effectief leiderschap. 
Ons uitgangspunt hierbij is dat mensen 
hun best doen onder moeilijke omstan-
digheden, maar hierin niet altijd succesvol 
zijn. Discrepanties tussen het zelfbeeld en 
het beeld dat anderen van hen hebben, 
zijn aanknopingspunten voor het bespre-
ken van gewenste veranderingen door de 
cliënt of zijn omgeving. 
Zo werd in de coaching een directielid ge-
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confronteerd met zijn trotse, zelfverzekerde 
gedrag en zijn behoefte om de dingen 
onder controle te hebben. Zijn betrokken-
heid en enthousiasme, waar hij steeds om 
geprezen was, gingen tegen hem werken: 
er was passief verzet. Erkennen dat dit zijn 
effectiviteit in de weg stond, was pijnlijk 
en confronterend. Toch was dit precies wat 
hem motiveerde om de suggesties uit de 
360°-analyse verder op te pakken.

Voor de coach zelf geldt dat het begelei-
den van authenticiteit niet mogelijk is als 
hij zich niet zelf authentiek gedraagt. Als 
van topteams gevraagd wordt om trans-
parant te zijn, terwijl de coach voorzichtig 
en afstandelijk manoeuvreert, is de chemie 
snel voorbij. Wat nodig is, is dat de coach 
leert zichzelf in te zetten. Een belangrijk in-
strument voor de coach is de balans vinden 
tussen het benoemen van eigen gevoelens, 
gedachten en ervaringen, en het stellen 
van vragen. De afstandelijke benadering 
die sommige strategieconsultants succes-
vol maakt, helpt juist niet om authenticiteit 
te ontwikkelen. Het omgekeerde is ook 
waar: zonder een goede vertaling naar de 
zakelijke werkelijkheid wordt weliswaar 
inzicht verkregen, maar is de coaching een 
analyse zonder resultaat.

Afstemming
In de tweede fase van het teamtraject 
wordt de onderlinge afstemming tussen 
MT-leden versterkt. Om de dieper liggende 
motieven en doelen van ieder teamlid be-
spreekbaar te maken, is een basisveiligheid 
vereist, waarin de eigen verhalen verteld en 
gehoord kunnen worden. Belangrijke taak 
van de teamcoach is om het team voor te 

bereiden en te begeleiden. Dit gebeurt in 
de individuele coachgesprekken en in het 
teamwerk dat voorafgaand aan de tweede 
fase plaatsvindt. In een enkel geval is er te 
weinig bereidheid van de teamleden of de 
directievoorzitter om de eigen agenda los 
te laten. Dit kan een signaal zijn om meer 
tijd te nemen of deze fase nog niet in te 
gaan.
Het verstevigen van de onderlinge samen-
hang werkt als:

MT-leden het belangrijker vinden om •	
een basis van veiligheid, respect en 
vertrouwen tussen individuen en in 
het team te creëren, dan om eigen 
koninkrijkjes in stand te houden.
Er bereidheid is om in de betreffende •	
samenstelling verder te gaan.
MT-leden zelf in de spiegel willen •	
kijken en open staan voor feedback.

Transparantie is een belangrijke voor-
waarde voor goede onderlinge verhoudin-
gen. Daarom moedigen we ieder individu 
allereerst aan om zijn reactie op de tot 
dusver verkregen feedback te presenteren 
aan de andere leden van het team, met 
het ontwikkelingsplan ter verbetering van 
het eigen leiderschap. Door dit te doen, 
ontstaat inzicht in elkaars sterke en zwakke 
kanten. Het is een grote uitdaging om dit 
openlijk te bespreken, omdat onderlinge 
verschillen soms onverwacht de verhou-
dingen beïnvloeden. 
Door de uitkomsten en conclusies te be-
spreken, worden ook leerdoelstellingen be-
spreekbaar. Een opzet die in onze praktijk 
goed resultaat heeft, is het organiseren van 
een workshop met alle MT-leden. Telkens 
presenteert een van hen de feedbackresul-

taten en zijn actieplan, waarna de andere 
MT-leden daar feedback op geven. Deze 
feedback maakt duidelijk of de overige 
teamleden vertrouwen hebben in de 
ontwikkeling die hun collega voorstaat. Het 
team investeert nu in het groeiproces van 
alle leden met als doel de gezamenlijke 
prestaties te verbeteren.
In een omgeving waarin transparantie en 
eerlijkheid toeneemt, vindt verandering 
plaats. De vraag “waarom zou de rest van 
de organisatie leiding van dit team willen 
ontvangen?”, is doorgaans een goede 
ingang voor een gesprek met het topteam. 
Op dit punt in het traject bestaat het team 
niet langer uit een groep individualisten, 
maar ontstaat betrokkenheid en is er be-
hoefte aan gelijkgestemdheid. Men deelt 
het gevoel dat de uiteindelijke prestatie 
van het managementteam beter is dan de 
optelsom van de individuele prestaties. De 
teamleden beseffen dat meegaan in niet-
functionerend individueel gedrag en team-
gedrag afbreuk doet aan het aanwezige 
potentieel, en regelmatig wordt feedback 
uitgewisseld.
Op een zeker moment werkten we in een 
financieel concern. Een van de directiele-
den was net in een nieuwe functie aan-
gesteld. Hij kreeg 360°-feedback van zijn 
medewerkers en collega’s over zijn manier 
van leidinggeven. Deze werd beschreven 
als beperkend en op angst gebaseerd. 
In zijn eerste reactie verwees de man 
naar externe oorzaken en uitdagingen. 
Hierop werd hij door zijn directe collega’s 
aangesproken. Naar hun mening zette hij 
zich niet in voor zijn medewerkers, was hij 
voornamelijk bezig met zijn eigen agenda 
en reageerde hij zijn eigen onzekerheden 

praktijk_06_09_1.indd   40 16-06-2009   11:19:53



 

Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2009 41

af. Begripvol maar streng, hielpen zijn col-
lega’s hem om een patroon van overwer-
ken en verkeerde prioriteiten te herkennen, 
en het effect van zijn gedrag te erkennen.
Voor de teamcoach zelf is het bij het 
begeleiden van teams belangrijk om goed 
om te gaan met de onderlinge spanningen, 
zonder zich te veel door deze dynamiek 
uit het veld te laten slaan. Als het onveilig 
is tussen teamleden, wordt de externe 
bewegingsruimte kleiner: er is wantrou-
wen en minder tolerantie. Als de coach dit 
persoonlijk maakt, gaat een parallel proces 
bij de coach spelen. Een heldere staat van 
zijn, is daarom cruciaal om op een goede 
manier dit werk te doen en afstand te hou-
den van de onderlinge dynamiek. 

Van afstemming naar actie 
Afstemming binnen een team is pas echt 
succesvol, als het tot verbeterde resultaten 
leidt. Daarom concentreren we ons in de 
derde en laatste fase op toekomstige stra-
tegieën, de operationele agenda en wat 
ieder teamlid hieraan kan bijdragen. Komt 
het profiel van het topteam overeen met 
de toekomstige behoeftes van het bedrijf 
en is de huidige inrichting en structuur de 
best passende? 
Duidelijkheid over de richting en verant-
woordelijkheden van het team is noodza-
kelijk, en wordt in deze derde stap geëx-
pliciteerd. In dit stadium richten we ons op 
datgene wat zich buiten het team afspeelt 
en op het creëren van een gedeelde visie 
en missie, en op waarden als basis voor de 
strategische agenda en het actieplan. Dit 
gebeurt door gesprekken in het topteam, 
aangevuld met informatie over het team 
en de organisatie. Deze nieuwe informatie 

wordt verkregen uit interviews en een 
waarden-assessment per organisatieonder-
deel. Hieruit blijkt waar in de organisatie de 
noodzaak om te veranderen het grootst is. 
Dit kan leiden tot wijzigingen in de organi-
satie of in de teamverantwoordelijkheden. 
Een voorbeeld hiervan is een opdracht bij 
een IT organisatie. Vanaf de eerste bijeen-
komst vochten de regiomanagers tegen 
hun collega’s die verantwoordelijk waren 
voor de richtlijnen van het hoofdkantoor. 
Op individuele basis konden de team-
leden elkaar wel vinden, maar als groep 
was er gebrek aan vertrouwen, er werden 
geen goede beslissingen genomen en het 
ontbrak aan een toekomstvisie. Hierdoor 
waren de medewerkers niet of nauwelijks 
betrokken. Er ontstond een impasse tussen 
het hoofdkantoor en de regio’s, en er werd 
ondermaats gepresteerd. Het bepalen 
van de persoonlijke actieplannen en het 
uitwisselen hierover verliep redelijk en 
ook het bepalen van de kernactiviteiten 
was geen probleem. Maar het creëren 
van een gedeelde visie werd gehinderd 
door de verschillende rollen. Door de rol-
len opnieuw te beschrijven en deels ook 
anders in te richten, werden oude patronen 
doorbroken. 

Ook voor de toekomst
Zelfs in deze turbulente tijden is het moge-
lijk om inspirerende topteams te ontwik-
kelen met veerkracht en verandervermo-
gen. Het hoeft niet moeilijk te zijn, maar 
de vaardigheden en capaciteiten moeten 
worden aangescherpt op een wijze die 
verder gaat dan de voorgaande individuele 
zakelijke prestaties en leertrajecten van de 
meeste managers. De prestaties van een 

topteam worden verbeterd door feedback 
en het vermogen om zich in te leven in 
collega’s die net zo capabel zijn maar de 
(zaken)wereld met andere ogen bekijken. 
Er is betrokkenheid nodig waarbij iedereen 
in staat is zowel leerervaringen te delen, 
alsook open te staan voor het leren (en 
de fouten) van anderen. Als deze houding 
uitgangspunt is, is het team klaar om een 
gezamenlijke agenda te bepalen en uit 
te voeren. Hierdoor zijn senior teamleden 
niet alleen in staat de huidige uitdagin-
gen energiek tegemoet te treden, maar 
zijn ze tevens voorbereid op toekomstige 
uitdagingen. 
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