Teamcoaching
Didactisch concept

Visie op teamcoaching
Het functioneren van een team is afhankelijk van de motivatie en vermogens van de
individuele medewerkers, maar ook van de wijze van aansturing en de organisatie context.
Niet altijd is direct duidelijk waarom een team minder goed functioneert; meestal spelen
verschillende factoren daarin een rol. Brinkman Advies kijkt daarom vanuit een breder
perspectief naar teams.

Goed werkend team
De kenmerken van een goed functionerend team zijn:
• Open communicatie
• Gebruik maken van elkaars expertise (en acceptatie van de onderlinge verschillen)
• Gezamenlijke doelen en visie
• Heldere structuur en duidelijke grenzen
• Probleemoplossend vermogen (zelfsturing)
• Onderlinge binding en loyaliteit
Deze aspecten vormen samen het doel van het coachingstraject van Brinkman Advies.

Zorgvuldigheid vanaf de intake
Teamcoaching vraagt meestal om maatwerk en daaraan voorafgaand een zorgvuldige
probleemanalyse.
Allereerst vindt dus een intake plaats. Deze kan bestaan uit individuele gesprekken met
medewerkers, leidinggevende en manager, maar soms geeft het bijwonen van een
vergadering of het volgen van het werkproces al veel inzicht. Naast dat er een goed beeld
ontstaat van mogelijkheden en knelpunten die spelen, wordt de betrokkenheid van alle
teamleden en het management vergroot.
Op basis van de intake worden doelen geformuleerd en wordt een trajectplan opgezet.
Vaak gaat het om langere trajecten (twee tot zes maanden), met daarin verschillende werkvormen (training, coaching, intervisie).
In de afronding worden de doelen geëvalueerd. Tot slot wordt na een aantal maanden
bekeken of de ingezette verandering daadwerkelijk geïmplementeerd is.
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Uiteenlopende doelgroepen
Brinkman advies heeft ervaring met professionals en uiteenlopende teams (van administratie
tot facilitair en milieustraat). Vaak is de opbouw van het traject gelijk, maar verschilt de
inhoud en het abstractieniveau.
Uitgangspunten van de teamcoaching

1. gericht op veiligheid en openheid
In de eerste bijeenkomsten komt de cultuur binnen het team ter sprake. Vragen die in deze
fase spelen zijn:
- Hoe communiceren we met elkaar?
- Hoe zouden we met elkaar willen communiceren?
- Wat is nodig om dat met elkaar te bereiken?
De afspraken in de eerste fase gelden als uitgangspunt voor het ontwikkeltraject (de normingfase van Tuckman1). Het resultaat hiervan is dat er meer openheid en veiligheid in de groep
ontstaat. Het echte leren kan beginnen.
Mogelijk komen er in deze fase bij deelnemers nog leervragen naar boven, die in de groep of
individueel (coaching, supervisie) opgepakt kunnen worden.

2. dicht op de praktijk, leren op de werkplek
Op basis van casuïstiek uit de praktijk worden de onderlinge samenwerking en communicatie
verder onderzocht. Dat kan aan de hand van een casus vanaf papier of een rollenspel. Soms is
het bekijken van video-opnames van een werkproces of –overleg inzichtgevend.
Ook kan een leidinggevende coachingsgesprekken voeren onder supervisie van de trainer of
is het mogelijk dat de trainer bij een klantgesprek aanwezig is. Achteraf geeft de trainer
feedback en zoekt samen met de betrokkenen naar gedragsalternatieven.
Vanuit de praktijk worden procedures ontwikkeld die het werkproces efficiënter en
effectiever maken. Daardoor ervaren deelnemers dat hun werkplek een stimulerende leerplek
kan zijn. Ze ervaren meer controle en nemen hierdoor makkelijker initiatief.

3. individueel, groepsgericht en met elkaar leren
Inzicht in de eigen manier van communiceren en interactie is een voorwaarde om effectiever
in groepen samen te werken. In de eerste bijeenkomsten wordt er ook gewerkt aan de
persoonlijke communicatiestijl:
1

Tuckman 1965, fasen van groepsvorming: forming, storming, norming, performing
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- Hoe kom ik over bij anderen?
- Hoe kan ik mijn mening beter onder woorden brengen?
- Hoe kan ik mijn teleurstelling uiten zonder dat de ander boos wordt?
Soortgelijke vragen komen in een persoonlijk leertraject aan de orde. Belangrijk is dat
deelnemers elkaar ondersteunen bij hun persoonlijke leervraag. De leidinggevende heeft
daarin ook een rol (competentiemanagement).
De trainer faciliteert het leerproces, spiegelt en geeft advies over de te nemen stappen.

4. eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing bevorderen
De groepsdynamica (Tuckman) en de Leerstijlen van Kolb2 zijn uitgangspunten bij het
stimuleren van het leerproces. Het gezamenlijk zoeken naar verbeteringen en het
systematisch doorlopen van het leerproces bevordert de groepscohesie, zelfsturing en eigen
verantwoordelijkheid.
Deelnemers krijgen opdrachten om hun persoonlijke leervraag verder uit te werken. Dat kan
zijn het oefenen van specifiek gedrag, het lezen van informatie of het maken van
verwerkingsopdrachten. Het doel kan zijn het verwerven van (zelf-)inzicht, het
experimenteren met gedragsalternatieven of het uitwerken van een procedure (werkproces).

5. theoretisch kader vanuit de Transactionele Analyse
Afhankelijk van het abstractieniveau en/of de interesse van de deelnemers wordt gekozen
voor een specifieke methodiek. Bij productieteams zal veel vanuit de praktijk worden
gewerkt en vindt meer sturing plaats op het proces.
Bij hoogopgeleiden zal de nadruk meer liggen op het reflecteren vanuit een theoretisch kader.
Zelfstudie is een onderdeel van het traject.
Voor het theoretisch kader is een aantal hand-outs gemaakt met de titels:
• Feed-back volgens de Transactionele Analyse
• Het communicatieproces bekeken vanuit de Transactionele Analyse
• Het egogram
• Werkstijlen

2

Cirkelen rond Kolb, J. Hendriksen, Uitgeverij Nelissen, 2005
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Aansluiting bij organisatiethema’s
Teamcoaching staat nooit los van de organisatiecontext. In de voorbereiding wordt de
organisatieontwikkeling, die van invloed kan zijn op een team besproken. Denk hierbij aan
o.a. missie/visie, werkprocessen, producten/diensten en reorganisaties. Wijzigingen vragen
van individuen en teams vaak een andere houding en aangepaste werkwijze .
Thema’s die aansluiten bij de uitgangspunten en werkwijze van Brinkmanadvies:
•
•
•
•

Competentiegericht ontwikkelen (doelgericht)
Klantgerichtheid
Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid (autonomie)
De lerende organisatie (leven lang leren)

Voor referenties of de hand-outs: www.brinkmanadvies.nl.
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