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1 Inleiding

‘Coaching’ is een term die steeds vaker in de mond genomen wordt. Een ‘coach’
helpt mensen om hun doel te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over gezon-
der leven (‘personal coach’) of het vinden van een geschikte baan (‘loopbaan-
coach’). Men spreekt vooral over ‘coaching’ in de sportwereld en, recenter, het
bedrijfsleven. In dit hoofdstuk focussen we op het coachen van teams in orga-
nisaties. Eerst verduidelijken we wat we met ‘coaching’ bedoelen. Vervolgens
besteden we aandacht aan aspecten van teameffectiviteit en lichten we toe op
welke wijzen coaching daaraan kan bijdragen. We vatten coaching daarbij op
als een vorm van procesbegeleiding.

2 Coaching gesitueerd

Het Engelse woord ‘coach’ betekende oorspronkelijk ‘koets’: een rijtuig waarin
één of meer personen naar een bepaalde bestemming gebracht worden. Ook
vandaag nog betekent het in het Engels ‘treinwagon’ of ‘bus’, maar de metafo-
rische betekenis kwam door de eeuwen heen meer op de voorgrond. Rond 1850
was een ‘coach’ in academische kringen een privémentor, die studenten op
hun examen voorbereidde. In de sportwereld is een coach sinds de jaren 1900
diegene die atleten - aanvankelijk roeiers - traint om een optimaal wedstrijdre-
sultaat te halen.

Het begrip ‘coaching’ werd omstreeks 1960 in het managementdenken ge-
entroduceerd (Mace, 1958), maar brak pas door in de jaren ’80 (Peters & Austin,
1985; Orth et al., 1987). In die periode groeide de overtuiging dat de gangbare
organisatievormen radicaal herzien moesten worden om aan markt- en maat-
schappelijke eisen te blijven voldoen. Er ontstond niet alleen aandacht voor
teams, maar ook voor de leiderschapsstijl van managers. Deze was doorgaans
gebaseerd op een ‘control-order-prescription’-opvatting (Evered & Selman,
1989): de baas zei wat gedaan moest worden, hoe het gedaan moest worden en
controleerde of de instructies opgevolgd waren. De nieuwe leiderschapsstijl
werd verwoord in termen als ‘consultant’, ‘mentor’, ‘facilitator’ en ook ‘coach’
(Dyer, 1994; West, 1994). De nieuwe visie werd door Evered en Selman samen-
gevat met de kernwoorden ‘acknowledge-create-empower’. Tabel 1 geeft een
overzicht van de leiderschapsprincipes die deze auteurs aan beide stijlen toe-
kennen. 

Tabel 1: Basisveronderstellingen met betrekking tot leidinggeven volgens Evered &
Selman, 1989

Control-order-prescription (COP) paradigm Acknowledge-create-empower (ACE) paradigm

- being in charge
- controlling others
- implementing the owner’s orders
- prescribing behaviors and events
- maintaining order
- gaining and exercising command and control
- discarding the noncompliant

- rethinking our thoughts
- aligned purpose
- collaboration
- commitment to accomplishment
- involvement
- mutual support
- individual growth
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Samengevat: coaching werd in het organisatieleven ingevoerd als een vorm van
leidinggeven die een sterk beroep deed op het zelfsturend vermogen van mede-
werkers. Coachend leidinggeven gaf medewerkers dus een grotere ruimte voor
zelfsturing. Vooral feedback, ‘bottom-up’-communicatie en het bevorderen van
reflectie op de taak leken daartoe van groot belang (Hovelynck, 2000).

Het was duidelijk dat ‘coaching alone is insufficient’ (West, 1994:95). Lei-
dinggevenden beseften dit maar al te goed, maar bleven met de vraag zitten
hoe zij hun rol moesten invullen. Opleidingen in coachend leiderschap kwa-
men hier slechts gedeeltelijk aan tegemoet, zodat de aandacht in volgende de-
cennia verschoof van ‘coachend leidinggeven’ naar ‘het coachen van leidingge-
venden’ (Kilburg, 2000; West & Milan, 2001). Dit had een dubbel gevolg: ten
eerste werd coaching meer geassocieerd met een vorm van externe begeleiding
dan met een stijl van leidinggeven; ten tweede werd coaching meer geassoci-
eerd met het begeleiden van individuen dan met het (bege)leiden van teams.

In deze bijdrage sluiten we aan bij de eerste ontwikkeling: we bespreken
coaching als een begeleidingsactiviteit eerder dan als een leiderschapsstijl. Wel
focussen we op de begeleiding van teams. Nadat ‘team coaching’ enige tijd op
de achtergrond raakte in het managementdenken, is recent een ‘revival’ merk-
baar (Hackman & Wageman, 2005). We lichten eerst toe wat we bedoelen met
het begrip ‘team’. Daarna verkennen we op basis van een drietal studies ver-
schillende aspecten van teameffectiviteit. Vervolgens onderzoeken we op wel-
ke manier coaching daartoe kan bijdragen. We zien coaching daarbij als een
vorm van procesbegeleiding of ‘process consultation’ (Schein, 1969; 1999).

3 Teams en teameffectiviteit

De aandacht voor teams is te kaderen in het zoeken naar minder bureaucrati-
sche organisatievormen (Hovelynck, 2000). Omdat het woord ‘team’ in verschil-
lende betekenissen gebruikt wordt, preciseren we dat het voor ons synoniem is
met ‘taakgroep’. Een team bestaat dus uit een aantal mensen dat in een min of
meer stabiel verband samenwerkt aan een gezamenlijke taak. Deze taak is de
bestaansreden van het team en maakt de teamleden van elkaar afhankelijk.

In teams is er sprake van een ‘externe taak’ (Gerritsen, 1980:9) in die zin dat
het resultaat van de taakuitvoering wordt afgeleverd aan een externe klant. Dit
onderscheidt teams van leef- en leergroepen, zoals het gezin of een klas. Het be-
grip ‘externe taak’ suggereert dat er ook een ‘interne taak’ is, namelijk de - vaak
onuitgesproken - opdracht om de onderlinge samenwerking in het team in
stand te houden of verder te ontwikkelen. Hackman en Wageman (2005:272)
vatten teameffectiviteit op als een combinatie van de volgende drie dimensies,
waarin de interne taak een belangrijke rol speelt: 
- de ‘output’ van het team, volgens de specificaties van de klant, in termen
van kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid;
- de interactieprocessen die er tijdens de werkuitvoering toe bijdragen dat de
teamleden hun toekomstige samenwerkingscapaciteit ontwikkelen;
- de impact van de teamervaring op het leren en het welzijn van de teamle-
den.

Het relatieve belang van deze drie effectiviteitsdimensies kan verschillen vol-
gens de omstandigheden, maar effectieve teams zullen er nooit één verwaarlo-
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zen om de andere te realiseren. De aspecten die bij uitstek tot effectiviteit bij-
dragen zijn volgens Hackman en Wageman (2005:273): 
- de inspanning die de teamleden leveren voor de taakuitvoering;
- de technische kennis en vaardigheden waarover de teamleden beschikken
met betrekking tot de taak;
- de mate waarin de groep passende taakstrategieën hanteert. Bijvoorbeeld:
delen de teamleden het werk op in verschillende deeltaken? Voeren ze deze se-
rieel uit of in parallelle subteams? Kennen ze verschillende rollen toe?

Hoewel de auteurs deze drie aspecten ‘aspecten van groepsinteractie’ noemen,
valt het op dat de eerste twee betrekking hebben op de inzet en capaciteiten
van individuen en niet zozeer verwijzen naar de interactie. In een eerdere over-
zichtstudie van Hackman en Morris (1975) vielen deze aspecten onder de ‘per-
soonlijke input-factoren’. Als basis voor een Theory of team coaching (Hackman &
Wageman, 2005) is deze lijst van drie dus pover: ze kent het interactieproces
een eerder beperkte plaats toe. Persoonlijke inputfactoren worden in teamcoa-
ching echter vaak over het hoofd gezien en blijken voor bepaalde taken meer
doorslaggevend dan de kwaliteit van de interactie. Sommig uitvoerend werk
vergt vooral een grote inspanning en/of vereist een welbepaalde technische
vooropleiding (Hackman & Morris, 1975). Inspanning, vaardigheden en kennis
van de individuele leden blijken dan de beste predictor van het teamresultaat.
De interactie is daarbij niet doorslaggevend. Wel kan een inadequaat interac-
tieproces de teamprestatie ondermaats houden. Dit fenomeen staat bekend als
‘procesverlies’ (Steiner, 1972).

4 Proceskenmerken van performante en lerende teams

Vermits procesverlies vaak de aanleiding is om een beroep te doen op een
coach, gaan we verder in op het interactieproces dat Hackman en Wageman
buiten beschouwing laten. We bespreken dit proces op basis van de inzichten
van twee onderzoeksrichtingen. De eerste koppelt gespreksdynamiek aan pro-
ductiviteit, de tweede aan het leervermogen van teams. We besluiten met de
implicaties voor de praktijk van teamcoaching.

4.1 OVERLEGDYNAMIEK EN PERFORMANTIE

Losada en zijn collega’s (1999; 2004) onderzochten zogenaamde ‘planning
teams’, eerder dan de ‘work teams’ waarop Hackman en Wageman hun Theory
of team coaching baseerden. Ze vergeleken zestig dergelijke groepen en obser-
veerden verschillen in gespreksdynamiek tussen succesvolle en minder succes-
volle teams. Zij onderscheidden ‘hoog’, ‘middelmatig’ en ‘laag’ presterende
teams op basis van externe succescriteria (onder andere ‘business unit profit
and loss’ en klantentevredenheid). Vervolgens registreerden ze de interacties
gedurende het teamoverleg. Elke tussenkomst in het gesprek werd gecodeerd
volgens drie groepsdynamische dimensies, namelijk: 
- positief-negatief (P/N): het bevestigen of ontkennen van de inbreng van een
vorige spreker;
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- bevragen-bepleiten (Inquiry & Advocacy, I/A): bevragende tussenkomsten
zijn er op gericht de inbreng beter te begrijpen; bepleiten is gericht op het ver-
dedigen of promoten van een bepaald standpunt;
- zelf-ander (Self & Other, S/O): zelf-tussenkomsten verwijzen naar de spreker
of naar de groep of organisatie waar deze deel van uitmaakt; ander-tussenkom-
sten brengen externe partijen en hun inbreng ter sprake.

Voor elk van deze dimensies berekenden de onderzoekers verhoudingen, op ba-
sis waarvan voor elk team een profiel werd uitgetekend. De belangrijkste resul-
taten zijn weergegeven in tabel 2: 
- hoog-effectieve teams vertoonden evenwichtige I/A- en S/O-verhoudingen en
een gemiddelde P/N-verhouding van 5,6/1;
- middelmatig-effectieve teams toonden een minder evenwichtige I/A- en S/O-
verhouding, met ongeveer de helft meer ‘bepleiten’ en ‘zelf’-tussenkomsten.
Hun P/N-verhouding was gemiddeld 1,8/1;
- laag-effectieve teams vertoonden nagenoeg geen bevragende (I) en ander-
tussenkomsten (O). Hun P/N-verhouding was 1/1 of beduidend lager.
 

Tabel 2: De gespreksdynamiek van hoog-, midden- en laag-performante teams (naar
Losada & Heaphy, 2004)

Een bijkomende analyse wees uit dat hoog-effectieve teams beduidend meer in-
terpersoonlijke contacten vertoonden dan ‘medium-’ of ‘low-performing’
teams. Met andere woorden: de communicatie verloopt er volgens andere pa-
tronen, volgens een tendens die in figuur 1 schematisch voorgesteld wordt. Het
onderzoek geeft aan dat performante teams gedurende de besluitvorming
meer betrokken waren, vaker in ver- en bewondering waren, en meer vernieu-
wend waren dan de laag-presterende groepen. Deze laatste vertoonden meer
frustratie en waren minder betrokken.

Figuur 1: Patronen van leidergerichte en ledengerichte interactie

Bij dit onderzoek kunnen een aantal methodische bedenkingen gemaakt wor-
den, waarvan er minstens één in het kader van coaching relevant is. Het is na-

Hoog-performant Midden-performant Laag-performant

Bevestigen/ontkennen (P/N) 5/1 2/1 <1/1
Bevragen/bepleiten (I/A) 1/1 2/3 geen I
Zelf/ander-verwijzen (S/O) 1/1 3/2 geen O 
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melijk verleidelijk de verschillen in teameffectiviteit toe te schrijven aan de
verschillen in interactie, eerder dan omgekeerd, maar een dergelijk oorzake-
lijk verband toont het onderzoek niet aan. Hackman en Wageman (2005:274)
wijzen er terecht op dat dit een courant misverstand is. Het draagt er toe bij dat
coaches frequent de nadruk leggen op de interpersoonlijke relaties in de veron-
derstelling hiermee tot het teamresultaat bij te dragen. Minstens in een aantal
gevallen blijkt het verband echter omgekeerd, en leiden slechte resultaten tot
interpersoonlijke problemen, eerder dan vice versa (Guzzo e.a., 1986).

De vaststelling blijft dat teameffectiviteit gepaard gaat met bepaalde inter-
actievormen. Daar komt bij dat deze interactievormen herkenbaar zijn in in-
zichten in groepsontwikkeling (Hovelynck, 2000; Bouwen & Fry, 1996; Fry &
Hovelynck, in press). De patronen die Losada en zijn collega’s bij laag-, midden-
en hoog-effectieve teams identificeerden, zijn in menig opzicht vergelijkbaar
met de kenmerken van beginnende en zogenaamd ‘mature’ groepen. Eén van
de kenmerken van deze laatste is een breder ‘thought-action repertoire’ (Fry &
Hovelynck, in press). In termen van coaching wordt de vraag dan hoe een be-
ginnend, laag-performant team, tot een hoog-performante samenwerking evo-
lueert.

4.2 OVERLEGDYNAMIEK EN LEREN

Een tweede groep gegevens over teameffectiviteit heeft vooral betrekking op in-
dicaties van praktijkleren, ofwel de mate waarin teamleden en teams leren uit
hun concrete ervaring. Deze tweede groep gegevens verwijst naar het tweede
en vooral het derde criterium van Hackman en Wageman. Deze inzichten ko-
men in de eerste plaats uit het werk van Argyris in organisaties en organisatie-
ontwikkelingsinterventies. Ze lijken sterk op de conclusies van Losada in die
zin dat ze leren koppelen aan bepaalde interactievormen.

Argyris en Schön (1980) vatten leren op als een proces waarin mensen hun
actietheorie herkennen en desgewenst aanvullen of bijstellen. Het begrip ‘ac-
tietheorie’ verwijst naar de veronderstellingen die actoren - grotendeels onbe-
wust - in hun gedrag vertolken. De organisatieliteratuur presenteert deze ver-
onderstellingen in verschillende vormen, waaronder mentale kaarten (Weick
& Bougon, 1986), metaforen (Schön, 1993; Morgan, 1986) en ‘narratives’ (Weick
& Roberts, 1993). Steeds gaat het om sjablonen voor actie, eigen aan individu-
en, groepen of organisaties, waar we verder naar verwijzen met de term ‘be-
weeg-redenen’ (Hovelynck, 2001). Dit woord geeft tegelijk aan dat: 
- het om veronderstellingen gaat, die in principe als ‘redenen’ geformuleerd
kunnen worden;
- het daarbij niet uitsluitend gaat om ‘redenen’ in de zogenaamd ‘rationele’
betekenis van dat woord: beweegredenen of motieven zijn tegelijk van emotio-
nele, conatieve en sociale aard.

Het herkennen van actietheorie is mogelijk door op het eigen gedrag te reflec-
teren. Van belang is echter dat reflectie ook zijn beweegredenen heeft, wat voor
leren een tweevoudige implicatie heeft: 
- ‘single loop’ en ‘double loop’ leren (Argyris, Putnam & McLain Smith,
1985:86): als de reflectie over het eigen gedrag door dezelfde actietheorie geleid
wordt als het gedrag zelf, ontstaat een vorm van leren waarin precies deze be-
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weegredenen slechts beperkt herkenbaar en bevraagbaar zijn. De reflectie
heeft er vooral betrekking op effectiviteitsvragen: ‘heb ik dit (gegeven mijn ba-
sisveronderstellingen) adequaat aangepakt?’ Argyris verwijst naar deze vorm
van leren als ‘single loop’. ‘Double loop’ leren onderscheidt zich van ‘single
loop’ leren doordat ook de onderliggende basisveronderstellingen in vraag ko-
men. Het gaat er niet alleen over de vraag ‘of ik mijn taak zinvol aanpak’ maar
ook ‘of ik een zinvolle taak aanpak’.
- ‘Model I’- en ‘Model II’-gedrag (Argyris, Putnam & McLain Smith, 1985:98):
‘double loop’ leren wordt bevorderd door een interactie gekenmerkt door
openheid en wederkerigheid. Argyris verwijst hiernaar met het begrip ‘Model
II’. Hij contrasteert dat met ‘Model I’-interactie. Vereenvoudigd kan men stellen
dat deze woorden verwijzen naar tweezijdige versus eenzijdige communicatie.
De kenmerken van beide interactievormen zijn samengevat in tabel 3. Eigen
aan Model I-situaties is dat reflectie niet tot het herkennen van actietheorie
leidt, maar tot het opleveren van zogenaamde ‘praattheorie’ of ‘espoused the-
ory’ (Argyris, Putnam & McLain Smith, 1985:82). Deze verwoordt de redenen of
verantwoording die mensen voor hun gedrag opgeven maar die niet per se hun
beweegredenen zijn.

Tabel 3: Interactiekenmerken van ‘single loop’ en ‘double loop’ leren (Argyris, Putnam
& McLain Smith, 1985)

De bevindingen van Argyris en zijn collega’s hebben voor onze bespreking van
coaching een dubbel belang. Ten eerste formuleren ze procesindicatoren van
het leervermogen van teams. Deze vertonen overeenkomst met de gegevens
van Losada en Heaphy, met name wat betreft de combinatie van standpunt in-
nemen en bevragen (A/I), en opnieuw met inzichten in groepsontwikkeling, in
die zin dat Model I en Model II als interactiepatronen in minder en meer ont-
wikkelde teams herkenbaar zijn. Ten tweede bieden deze bevindingen richtlij-
nen voor een werkbare relatie tussen coach en team, een relatie die hieronder
verder ter sprake komt.

Model I-interactie Model II-interactie

Onderliggende 
beweegredenen 

- Eenzijdig eigen doel definiëren 
en bewerkstelligen

- Rationaliteit benadrukken
- Negatieve gevoelens 

onderdrukken

- Intern commitment creëren bij 
alle betrokkenen

- Geïnformeerde beslissingen 
nemen

- Valide informatie krijgen
Interactiekenmerken - Verwoorden van eigen 

standpunt als objectief 
- Niet geïllustreerde en/of 

toegedekte toeschrijvingen en 
beoordelingen

- Beweringen en aanbevelingen 
die bevraging ontmoedigen

- Buiten beschouwing houden van 
in verlegenheid brengende 
feiten

- Eigen standpunt als dusdanig 
benoemen

- Toeschrijvingen en evaluaties 
documenteren met 
observeerbare gegevens

- Combinatie van standpunt 
innemen en bevragen

- Aanmoedigen van tegengestelde 
standpunten

- In gesprek brengen van 
conflictueuze onderwerpen
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5 Coaching als vorm van procesbegeleiding

De bovenstaande, bondige bespreking van teameffectiviteit en proceskenmer-
ken van effectieve teams biedt een referentiekader voor teamcoaching, dat we
verder opvatten als een vorm van procesbegeleiding (Schein, 1969, 1999). Met
deze opvatting nemen we enige afstand van coachingpraktijken in de sportwe-
reld en van coachend leidinggeven: 
- in tegenstelling tot de coachende teamleider, maakt de procesbegeleider
geen deel uit van het betrokken werksysteem: zijn of haar coaching is er op ge-
richt de effectiviteit van dit systeem - in de drievoudige betekenis die Hackman
en Wageman voorstellen - te bevorderen vanuit een tijdelijke randpositie;
- in tegenstelling tot de sportcoach, speelt de procesbegeleider geen rol in
taak-technische competentiebevordering. Hij of zij is er op gericht de teamef-
fectiviteit te bevorderen via twee andere teamfuncties, die Schein (1999) ‘pro-
cedure’ en ‘proces’ noemde.

Het onderscheid tussen product, procedure en proces maakt deel uit van de uit-
gangspunten van de procesbegeleiding (Schein, 1969; Bouwen, 1984; Hove-
lynck, 2000). Het betreft drie facetten of aandachtsvelden in het functioneren
van werksystemen: 
- de term ‘product’ verwijst naar het vooropgestelde werkresultaat en de techni-
sche aspecten van de taakuitvoering. Het gaat, met andere woorden, over de ho-
ger vermelde ‘externe’ taak;
- de term ‘procedure’ verwijst naar organisatorische aspecten: structuren en
rollen die niet rechtstreeks gebonden zijn aan de aard van het product, maar de
taakuitvoering doen vlotten en overzichtelijk houden. Gerritsen (1980:9)
spreekt in dit verband van ‘ordeningsaspecten’. De procedure sluit aan bij het
eerder gebruikte begrip ‘taakstrategieën’ van Hackman en Wageman;
- de term ‘proces’, ten slotte, verwijst naar de interactie waarin de externe
taak en de organisatie tot stand komen. In dit samenwerkingsproces onder-
scheiden we het gedrag van mensen, dat voor anderen waarneembaar is, en hun
‘beweegredenen’ - veronderstellingen die ze, elk op een eigen manier, in dat ge-
drag vertolken.

Procedure en proces differentiëren wat we eerder de ‘interne taak’ noemden.
Daarvan worden in het organisatieleven vooral procedurefacetten besproken.
Telkens als men ‘de organisatie’ voorstelt aan de hand van een organogram,
stelt men ze gelijk met ‘procedure’: een geheel van structuren en rollen. In
onze opvatting van coaching speelt procedure echter een ondergeschikte rol:
ze ontleent haar belang aan de mate waarin ze er in slaagt product en proces
op elkaar af te stemmen. Met andere woorden: aan de mate waarin de procedu-
re het samen werken aan de taak ondersteunt. De eerder besproken effectivi-
teitsdimensies van Hackman en Wageman maken zelfs geen melding van
procedureaspecten. Kortom: in termen van het driepolig model van procesbe-
geleiding, zoals weergegeven in figuur 2, is ‘teamwerk’ te vertalen als ‘proces-
product’.

Ten slotte vindt het samenspel van product, procedure en proces plaats in
een organisationele en maatschappelijke context. Ook deze kan begrepen wor-
den in termen van product-, procedure- en procesmatige invloeden. Het kan bij-
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voorbeeld gaan over technische doorbraken in de betrokken markt, wettelijke
maatregelen of culturele ontwikkelingen. Hoewel deze niet de focus zijn van
teamcoaching, is het voor de coach van belang het teamgebeuren in deze con-
text te situeren.

Figuur 2 stelt het driepolige gedragsmodel van de procesbegeleiding sche-
matisch voor. De coach heeft aandacht voor het samenspel van de drie team-
functies, stelt daarin de optimale afstemming van product en proces voorop,
en gebruikt daartoe zijn of haar expertise op het vlak van procedure en proces -
complementair aan de productexpertise van de teamleden.

Figuur 2: Product, procedure en proces: driepolig gedragsmodel van de procesbegelei-
ding (Hovelynck, 2000)

Om teamcoaching in deze opvatting van andere teaminterventies te onder-
scheiden, kan men een vergelijking maken met ‘teambuilding’ en ‘teamtrai-
ning’. 
- Teambuilding is sterk gericht op de ontwikkeling van de relaties tussen de
teamleden. Vaak vindt deze ‘buitenshuis’ plaats. Teamcoaching is niet alleen
gericht op het ontwikkelen van de proceskenmerken (‘conversational dyna-
mics’) van succesvolle teams, maar verbindt ook het relationeel gebeuren
rechtstreekser met de externe taak waarvoor het team verantwoordelijk is. Het
blijft dichter bij het dagelijks werk en is in die zin meer gecontextualiseerd.
- In teamtraining ligt het accent op het verbeteren van bepaalde competen-
ties of vaardigheden. Deze kunnen van eerder technische aard zijn, bijvoor-
beeld in brandbestrijdingsoefeningen (Van Berlo, 1998). Echter ook als de inter-
ventie gericht is op interactievaardigheden, is teamtraining opgezet als een
opleiding, eerder dan een begeleiding. Teamcoaching vertrekt niet van voorop-
gestelde ‘eindtermen’, maar van de specifieke manier waarop teamleden dage-
lijks met elkaar en de taak omgaan. Het doel is deze in een ‘double loop’-proces
te ontwikkelen.

6 Teamcoaching in praktijk

De volgende paragrafen belichten de manier waarop de besproken denkkaders
vorm krijgen in de begeleidingspraktijk. We presenteren coaching als een acti-
viteit gericht op het realiseren van de proceskenmerken van succesvolle teams.
Aan de hand van drie ‘vignetten’, die episodes uit verschillende coachingstra-
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jecten beschrijven, belichten we het mogelijke verloop van dergelijke trajec-
ten, de plaats van coaching naast andere interventies, verschillende soorten
teams en diverse dynamieken die mogelijk onderwerp vormen van coaching
als procesbegeleiding. In de bespreking van deze vignetten formuleren we een
aantal richtlijnen en valkuilen voor coaches.

6.1 VIGNET 1: CONTACT EN CONTRACT

Schein (1969) verwijst naar de aanvangsfase van een procesbegeleiding als ‘con-
tacting’ en ‘contracting’: in een eerste contact verkennen de opdrachtgever en
de potentiële coach de begeleidingsvraag en maken ze initiële werkafspraken.
Vignet 1 illustreert een aantal kenmerken van deze eerste fase, waarin de be-
trokkenen coaching afwegen ten opzichte van andere (team)interventies. Daar-
naast werpt het een licht op een overlegdynamiek die, in verschillende vormen
en gradaties, als vorm van procesverlies voor teamcoaching relevant is.

De kwestie: coachen of opleiden?
De vraag kwam van een dienstenbedrijf in een quasi-monopoliepositie. Het directieteam telde
veertien leden, die tweewekelijks met elkaar vergaderden. Deze ‘team meetings’ waren de eni-
ge gelegenheden waarbij het voltallige team formeel samenkwam. De vergaderingen duurden
steevast enkele uren, zowel omwille van de veelheid van te bespreken onderwerpen als om-
wille van het aantal teamleden. De constellatie van teamleden die actief aan de bespreking
deelnamen, wisselde volgens het onderwerp dat voorlag, maar het aantal sprekers bleef steeds
beperkt: vier, vijf, zes... De overige aanwezigen wachtten op het volgende onderwerp waarbij
ze zich betrokken voelden. In de tussentijd werkte een aantal van hen op hun laptop, voor hen
op de vergadertafel. Iemand geeuwde, een ander zuchtte. Bij het volgende onderwerp veran-
derden de teamleden van rol, maar het patroon van vergaderen bleef ongewijzigd.

Na verloop van maanden onderbrak de financieel directeur de gang van zaken. Hij liet de
teamvergadering zelf op de agenda zetten en meldde, toen het punt ter sprake kwam, dat hij
de jaarlijkse kosten van deze vergadering berekend had op 40.000 euro. Het team reageerde
versteld. De leden vonden unaniem dat hier iets aan gedaan moest worden en waren het bo-
vendien snel eens over de te nemen maatregel: ze beslisten een halve dag te besteden aan een
opleiding communicatietechnieken en contacteerden daartoe een opleidings- en adviesbu-
reau.

Bovenstaand vignet laat toe enkele kenmerken van de contact- en contractfase
toe te lichten. Een eerste kenmerk is dat een opdrachtgever niet steeds op zoek
is naar coaching: in dit concrete geval vertaalt hij de aanleiding in een oplei-
dingsvraag. Bij het beluisteren van de aanleiding schat de consultant echter in
dat de gevraagde ‘opleiding communicatietechnieken’ geen gepast antwoord
biedt. Het gegeven dat de directieleden met hun respectievelijke teams wél pro-
ductief vergaderen, suggereert dat het niet gaat om een gebrek aan vergader-
technieken. Van enkele uren kennisoverdracht en beperkt inoefenen valt bijge-
volg weinig verandering te verwachten: het zou vooral een bijkomende dure
vergadering zijn...

In termen van de beschreven denkkaders is het volgende op te merken. 
- De opdrachtgever stelt zijn vraag in termen van ‘techniek’ en situeert de in-
efficiëntie van de directiemeetings daarmee op productniveau. De consultant
interpreteert de vraag in termen van procedure en proces, als een vorm van
‘process loss’.
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- In de wetenschap dat kennisoverdracht slechts in beperkte mate tot proces-
leren bijdraagt, stelt de consultant de vraag in vraag. Zodoende geeft hij een
aanzet tot ‘double loop learning’: alvorens zich toe te leggen op het geven van
een gepaste opleiding, stelt hij in vraag of opleiding de gepaste aanpak is.

De basiskenmerken van de aanpak die de consultant in het verdere gesprek
voorstelt, sluiten nauwer aan bij coaching dan bij opleiding. Een aantal van die
kenmerken zijn: 
- ‘on the job’: de interventie vindt plaats in de context van de dagelijkse taak-
uitvoering;
- begeleidend: de interventie gaat uit van de wijze waarop het team functio-
neert eerder dan van een ‘body of knowledge’ over vergaderen die aangeleerd
en ingeoefend wordt.

In deze casus werd beslist dat de consultant in eerste instantie een teambijeen-
komst zou bijwonen om vervolgens verdere stappen te bepalen. In dit verdere
contact kwam onder meer de vraag aan bod in hoeverre de teameffectiviteit toe
te schrijven viel aan de kwaliteit van de samenwerking. ‘Persoonlijke inputfac-
toren’ (Hackman & Morris, 1975) leken niet doorslaggevend. De groepsgrootte
bleek van groter belang. Deze bleek historisch-politiek bepaald, eerder dan
strikt noodzakelijk voor de externe taak, maar niet meteen bespreekbaar.
Coach en opdrachtgever besloten een coachingstraject op te starten in de ver-
wachting dat dit aanleiding zou geven tot het bevragen van structurele facto-
ren.

Verdere fasen in teamcoaching bespreken we in een volgend vignet. We be-
sluiten deze casus met het aanwijzen van enkele dynamieken die reeds vroeg
in het coachingstraject herkenbaar zijn en, als mogelijke bron van procesver-
lies, relevant zijn voor het verdere verloop. Een eerste dynamiek heeft betrek-
king op de soort informatie die de directieleden wel en niet valide vinden. Het
geeuwen en zuchten tijdens de meeting beschouwt het team blijkbaar niet als
geldige indicaties van inefficiëntie, cijfers (over kosten) daarentegen wél: ‘figu-
res are facts’. In termen van het driepolige model in figuur 2 kan men stellen
dat de meeting slechts reageert op ‘product’-informatie. In Argyris’ termen
neigt het team naar Model I-communicatie: het negeert negatieve gevoelens en
benadrukt ‘rationaliteit’: pas wanneer de financieel directeur zijn standpunt
‘objectief’ verwoordt, wordt het een relevant gespreksonderwerp.

Een tweede dynamiek staat bekend als ‘oplossingsgerichtheid’ (Overlaet,
1985): zodra ze kennis neemt van ‘de feiten’, definieert de vergadering het ge-
beuren als een communicatieprobleem en prompt komt ze met een oplossing:
een opleiding. Zodoende voert het team, volgens de analyse van Overlaet, de
onzekerheid die samenhangt met een vaag gedefinieerd en mogelijk confron-
terend probleem, zo snel mogelijk af. De beperkte bevraging (in termen van
Losada en Heaphy: de lage I/A-verhouding) bemoeilijkt de uitdieping van het
probleem en de schijnoplossing die de vergadering voorstelt, kan vanuit deze
overlegdynamiek begrepen worden.

Voor de teamcoach hangen beide dynamieken nauw samen: beide duiden
erop dat het team slechts in beperkte mate in staat is het eigen proces te bespre-
ken en zodoende expliciet te managen. De wijze waarop teamcoaching tot de
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bespreekbaarheid van gedrag en beweegredenen kan bijdragen, komt aan bod
in de volgende vignetten.

6.2 VIGNET 2: VAN TAAK NAAR PROCEDURE EN PERSOONLIJKE INTERACTIE

Vignet 2 illustreert een typerende ontwikkeling van wat in het team bespreek-
baar is: aanvankelijk vooral de taak en de technische aspecten daarvan, vervol-
gens structuur en rollen en ten slotte het eigen gedrag en beweegredenen.
Teamcoaching faciliteert deze ontwikkeling. Het vignet belicht opnieuw enke-
le aspecten van de teamdynamiek die voor coaching relevant zijn.

De kwestie: samenwerken na de fusie
Een Dienst Bijzondere Jeugdzorg werd door de subsidiërende overheid verplicht te fuseren
met een viertal gelijkaardige organisaties. Tijdens de korte voorbereidingsperiode hadden de
directeur en enkele bestuursleden regelmatig contact met hun collega’s van de ‘partners in
spe’. In dit overleg stelden ze een nieuwe beheerraad samen. Tevens besloten ze dat één van
de andere directeuren, omwille van zijn beleidservaring en organisatievaardigheid, de koepel-
organisatie en het nieuwe directieteam zou leiden.

De negen medewerkers van de dienst werden op de teamvergaderingen regelmatig geïnfor-
meerd over het verloop van het fusieoverleg, maar beleefden het gebeuren erg op afstand. Dat
veranderde toen de fusie van kracht werd. Geconfronteerd met verstrekkende financierings-
criteria en met uiteenlopende arbeidscondities in de oorspronkelijke vijf diensten, riep het di-
rectieteam werkgroepen in het leven om per type baan, over de diensten heen functiebeschrij-
vingen op te stellen. De verwachting was dat deze beschrijvingen ook ‘performance
indicators’ zouden bevatten.

De negen medewerkers reageren erg verschillend op de gang van zaken. Enkelen ‘bekijken het
met gelatenheid’: ze focussen zich op hun begeleidingswerk en rekenen op de directeur om
de randvoorwaarden van hun baan zo goed mogelijk te bewaken. Anderen zijn ‘bezorgd’, zo-
wel voor hun werk als voor de kwaliteit van de zorg die de dienst in die omstandigheden kan
geven: ‘dat valt toch niet zonder meer in uren uit te drukken?’ Een van hen ‘krijgt flashbacks’
na een soortgelijke fusie in een vorige baan. De directeur, nu ‘coördinator’, blijft positief. Vol
vertrouwen in de nieuwe directeur en het beleid dat het directieteam uitzet, begrijpt hij de
moeilijkheden niet: ‘Als ze eens wisten hoe het er in andere fusies aan toe gaat...!’ Tegelijk stelt
hij vast dat het gebeuren zijn team verlamt en zijn relatie met het team bemoeilijkt: mensen
werken meer naast elkaar, vergaderingen eindigen tot vervelens toe met dezelfde klachten en
de bespreking daarvan verloopt in termen van ‘wij-zij’ - de eigen dienst, die er niets aan kan
doen, en de nieuwe directie, die de zaak in handen heeft.

Als de coördinator voor de jaarlijkse teamdagen een externe gespreksbegeleider contacteert,
staan de fusie en de impact op het team op de voorgrond. Tijdens het gesprek blijkt dat de be-
zorgdheid en gelatenheid in het team mogelijk hun oorsprong vinden in de afwezigheid van
een duidelijke opdracht: ‘de koepel heeft een ‘mission statement’ geschreven, maar wat dat
betekent voor de doelstelling van onze dienst is eigenlijk nog niet besproken’. De consultant
suggereert dat het in die context niet makkelijk kan zijn de eigen functie te beschrijven en er
‘performance indicators’ aan te koppelen... Hij stelt een agenda voor die in grote lijnen eerst
de opdracht van het team ter sprake brengt, vervolgens de rollen van de teamleden in het ka-
der van deze opdracht, dan de structuur - inclusief de raakvlakken met andere functies in de
koepelorganisatie - en ten slotte de wijze waarop ze in die samenwerking met elkaar (willen)
omgaan. Gezien het belang van de koepelorganisatie voor het teamfunctioneren, dringt hij er
tevens op aan de nieuwe directeur voor een gedeelte van het programma uit te nodigen.

De teamdagen - naar gewoonte in de vergaderruimte op het kantoor van de dienst - vangen
aan met een uitgebreide kennismaking. Naast de vermelding van naam en functie, vooral be-
doeld voor de externe begeleider, gaat het vooral om ieders recente ervaringen en de verwach-
tingen die elk ten aanzien van de twee gespreksdagen heeft. Thema’s zijn onder meer: ‘de vi-
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taliteit van de eerdere samenwerking terugvinden’, ‘frustraties uitklaren’, ‘opnieuw samen
aan iets bouwen’, ‘elkaar ondersteunend bevragen’, ‘gehoord worden’. Verschillende mensen
missen ‘kapstokken’, ‘structuur’. Verschillende mensen zeggen blij te zijn dat de directeur
komt, zodat ze één en ander rechtstreeks van hem kunnen horen. De groep stemt ook in met
de agenda en de onderliggende gedachtegang.

Hoewel dit vignet vooral het contact- en contractgesprek presenteert, werpt het
ook een licht op de opbouw van de verdere gespreksbegeleiding. Een eerste ron-
de schept de gelegenheid om recente ervaringen uit te wisselen en op basis
daarvan verwachtingen ten aanzien van de teamdagen te formuleren. Wat
deelnemers daar vertellen, kan de agenda radicaal wijzigen. In deze casus was
dat niet het geval. De voorgestelde agenda gaf de teamleden ruimte om hun er-
varing en verwachtingen op een werkzame manier met elkaar te bespreken. De
begeleider hanteerde de agenda niet als een strikt te volgen planning, maar - in
termen van Scheins driepolig model - als een procedure die moet helpen proces
en product op elkaar af te stemmen. Hij verduidelijkte deze opbouw in termen
van ‘goals - roles - procedures - interaction’ (Fry, Rubin & Plovnick, 1981), kern-
woorden die makkelijk in Scheins model herkenbaar zijn. De onderliggende lo-
gica is tweeledig: 
- ten eerste weerspiegelt deze opbouw de toenemende diepgang van zich ont-
wikkelende samenwerkingsrelaties (Hovelynck, 2001:12-13). De aanvankelijke
afstemming focust op de opdracht. Niet alleen vormt die de bestaansreden van
het team, ze is ook makkelijker bespreekbaar dan ieders rol of de wijze waarop
teamleden met de taak en met elkaar omgaan. Een open en constructieve com-
municatie over de onderlinge interactie vergt een ‘psychologische veiligheid’
die teamleden in de dialoog over minder persoonlijke onderwerpen opbouwen
(Edmondson, 1999). In die zin kan men product, procedure en proces ook be-
schouwen als verschillende lagen, of niveaus, en volgt de agenda de natuurlijke
verdieping van zich ontwikkelende samenwerkingsrelaties (Hovelynck, 2001);
- conflicten tussen teamleden vinden vaak hun oorsprong in onduidelijkhe-
den in de gezamenlijke opdracht, lacunes of overlap in de rollen die verschil-
lende teamleden daarin op zich nemen en/of dubbelzinnigheden in de struc-
tuur. Het conflict is dan eerder een symptoom dan de grond van de zaak (Fry,
Rubin & Plovnick, 1981:42), zodat het uitklaren van de taak, rollen en procedu-
res de delicatere bespreking van het interpersoonlijk conflict gemakkelijker,
mogelijk zelfs overbodig maakt.

Tijdens het gesprek begeleidt de coach het team in de wijze waarop ze de ver-
schillende niveaus met elkaar bespreken. Daarbij gaat zijn aandacht naar de
voortgang en de kwaliteit van het gesprek. Hij zoekt in dit verband een dubbel
evenwicht (Lagrou, 1984), namelijk: 
- de voortgang van het gesprek vergt een evenwicht tussen vorderen en tijd
nemen. Enerzijds moet het gesprek vooruit: interventies die hiertoe bijdragen
zijn onder meer samenvattend besluiten, het volgende onderwerp inleiden, zij-
sporen benoemen en eventueel afsluiten, een stand van zaken voorstellen. An-
derzijds is het nodig de tijd te nemen om gespreksonderwerpen voldoende
grondig te bespreken om tot een werkbaar besluit te komen. Dit brengt ons bij
het volgende punt;
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- de kwaliteit van de bespreking kan men situeren in een evenwicht tussen
het scherp stellen en het bespreekbaar houden van gespreksonderwerpen. Een
eenzijdige klemtoon op inhoudelijk scherp stellen kan leiden tot het verlies
van contact en ‘commitment’ voor het besluit. Te veel nadruk op het bespreek-
baar houden van - in het bijzonder conflictueuze - onderwerpen resulteert vaak
in een oppervlakkige consensus, die achteraf een schijnakkoord blijkt.

De kwaliteit van de bespreking heeft onder meer te maken met de verschillen-
de kenmerken van het interactieproces die we in de voorgaande paragrafen be-
handelden. We beperken ons voor Vignet 2 tot het bespreken van een typeren-
de ‘owning up’-dynamiek. ‘Owning up’ (Dyer, 1994:40) betekent zoveel als
‘eigenaarschap nemen’ of het eigen aandeel erkennen, maar verwijst ook naar
de manier waarop dat tot uiting komt in het taalgebruik (Hovelynck, 2001:9).

In dit vignet schreven de teamleden de gang van zaken in hun Dienst in de
eerste plaats toe aan de koepelorganisatie. De enige persoon die ze in hun be-
schrijvingen vermeldden, was de nieuwe directeur. Andere actoren bleven
vaag in uitdrukkingen als ‘het is onmogelijk’, ‘er is gezegd’, ‘men legt ons op’
of ‘we worden verplicht’. De teamleden zelf kwamen alleen in het gesprek als
‘we’ en ‘ons’. Voor de coach zijn deze onpersoonlijke formuleringen een indi-
catie van beperkte bespreekbaarheid. De veralgemenende toeschrijvingen en
passieve zinsbouw zijn ‘psychologisch veiliger’, maar maskeren welke actoren
het fusiegebeuren vorm geven en bemoeilijken daardoor gerichte actie. De
coach vraagt de sprekers daarom regelmatig om verduidelijking: ‘Wat doet je
besluiten dat dat onmogelijk is?’, ‘Wie zegt dat dan?’, ‘Wie of wat verplicht je
daartoe?’ Door toe te lichten welke actoren volgens hen een bepaalde rol spe-
len, stellen de sprekers hun actietheorie over de samenwerking na de fusie
scherper. Nu komt ook de rol van de coördinator ter sprake. Als één van de
teamleden stelt dat ‘wij van de coördinator verwachten dat ...’ antwoordt zijn
collega: ‘Jij verwacht dat blijkbaar, maar ik verwacht dat helemaal niet.’ Gelei-
delijk verpersoonlijkt de communicatie van een objectiverende ‘het-taal’ naar
‘ik-taal’, waarin de sprekers elkaar rechtstreeks aanspreken op een manier die
de subjectiviteit van hun observaties en interpretaties erkent.

Belangrijk om op te merken is dat een werkzame bespreking van product,
procedure en proces niet voor elk van deze zaken dezelfde ‘owning up’-eisen
stelt. Taak en techniek zijn grotendeels in een onpersoonlijke ‘het-taal’ be-
spreekbaar (alsof ze los staan van de personen die de taak uitvoeren). Structu-
ren en rollen vergen afspraken die in belangrijke mate te maken zijn in een ge-
zamenlijke ‘we-taal’ (alsof procedure los staat van persoonlijke en
verschillende behoeften aan duidelijkheid, bijvoorbeeld). Een constructief ge-
sprek over gedrag en beweegredenen, echter, wordt gekenmerkt door een ‘ik-
taal’, waarin de teamleden uitkomen voor hun eigen aandeel in de samenwer-
king. Deze uitdrukkingsvorm ontwikkelt zich met de psychologische veilig-
heid in het gesprek. Ze komt in belangrijke mate overeen met Model II-interac-
tie (zie tabel 3) en draagt bij tot een evenwichtige aandacht voor ‘self’ en ‘other’
(zie tabel 2).
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6.3 VIGNET 3: HET ONTWIKKELEN VAN PROCESCOMPETENTIE

Het laatste vignet herneemt de beschreven ontwikkeling van wat in het team
bespreekbaar is. Het stelt voor hoe teamcoaching en het coachen van de team-
leider een vruchtbare combinatie kan zijn. Het vignet belicht opnieuw enkele
dynamieken die voor teamwerk en coaching relevant zijn. Deze hebben te ma-
ken met het ‘face-to-face’-karakter van het team, met de betekenis van de ‘team
meeting’ en met de proceservaring van de teamleider en -begeleider.

De kwestie: Afstemmen in een geografisch verspreid team
Een multinationaal bedrijf in de elektronicasector is overgeschakeld op SAP. Het team dat de
introductie hiervan in Europa en het Midden-Oosten ondersteunt, telt acht werknemers. Ze
ontmoeten elkaar twee tot drie keer per jaar gedurende anderhalve dag. Daarna vliegt ieder-
een terug naar de eigen ‘base’ en verdere afstemming vindt plaats via een tweewekelijkse
‘conf call’.

Gedurende de laatste twee jaar zijn vier teamleden vertrokken: drie van hen - waaronder de
teammanager - kregen een andere baan aangeboden in het bedrijf, één kreeg ontslag. Elk van
deze personen werd vervangen, hoewel de teammanager slechts halftijds: de nieuwe baas
combineert zijn functie met het leiden van een andere afdeling.

De wisselingen in de teamsamenstelling gaan gepaard met strubbelingen: de druk op de team-
leden is hoog en het inwerken van nieuwe teamleden vraagt een extra inspanning, nog be-
moeilijkt door de geografische spreiding. Spanningen worden in de communicatie via e-mail
geregeld uitvergroot. Dat zeven van de acht teamleden in hun tweede of zelfs derde taal com-
municeren, maakt het niet makkelijker. Als enkele klanten van het team de baas te kennen
geven dat de interne wrijvingen ook in de dienstverlening merkbaar zijn, bespreekt hij met
de HR-afdeling de mogelijkheid van een teambuilding.

Via HR contacteert de teammanager een externe consultant. In de contact- en contractge-
sprekken besluiten beiden het volgende: 
- de begeleiding zal plaatsvinden tijdens de halfjaarlijkse teambijeenkomsten, eerder dan
in een programma ‘op de hei’. Sowieso zijn de teamleden dan allemaal aanwezig en maakt de
drukke agenda het moeilijk een bijkomende meerdaagse te plannen. Belangrijker is de moge-
lijkheid in de teambijeenkomst, aansluitend bij het gebruikelijke taakoverleg, ruimte te ma-
ken voor een bespreking van de interactie;
- de manager zal zelf de teambijeenkomst leiden, inclusief de bespreking van het teamfunc-
tioneren. Tijdens de gesprekken blijkt de manager hier een aantal ideeën over te hebben,
maar zich onzeker te voelen over het gespreksverloop en zijn competentie om het gesprek te
begeleiden. De coach zal (1) hem feedback geven op zijn plan van aanpak, (2) hem ondersteu-
nen om zich tijdens het procesgesprek als coach op te stellen, (3) als co-begeleider zijn rol over-
nemen als onderwerpen ter sprake komen waarbij de manager te zeer inhoudelijk betrokken
zou blijken om zijn aandacht voldoende bij het proces te houden en (4) hem achteraf feedback
geven op zijn interventies;
- de praktische condities van de bijeenkomsten worden herzien om de relationele basis van
het teamwerk beter te ondersteunen. Ondanks het feit dat de teambijeenkomsten doorgaans
anderhalve dag duren, beschouwen de teamleden ze niet als een residentiële bijeenkomst. Net
als voor ander werk in het buitenland, boekt elk van de lokale ‘bases’ afzonderlijk vervoer en
hotels. De mensen die in eigen land blijven, gaan net als na andere werkdagen naar huis. Het
idee ontstaat de teambijeenkomst als een residentieel programma te organiseren, dat wil zeg-
gen: iedereen logeert in hetzelfde hotel en de manager organiseert een ontspannende avond-
activiteit.

In een volgende bijeenkomst legt de manager een agenda voor de teambijeenkomst voor. Deze
wordt wat herschikt op basis van de ‘goals - roles - procedure - interaction’-logica van Fry, Ru-
bin en Plovnick (1981). Ook maakt de coach de manager attent op zijn eenzijdige focus op de
klachten van de klant en de wrijvingen in het team: beiden komen overeen voldoende aan-
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dacht te geven aan aspecten van de dienstverlening en samenwerking die uitstekend verlopen
en mogelijk verloren zouden gaan in corrigerende, probleemoplossende maatregelen.

De teambijeenkomst begint met een korte bespreking van de agenda. Zeven van de acht me-
dewerkers geven te kennen dat ze blij zijn dat de onderlinge samenwerking uitdrukkelijk op
de agenda staat, ook al vinden de meesten dat ook spannend. De aanwezigheid van een exter-
ne begeleider vinden ze in dat verband een pluspunt. De manager hanteert de agenda soepel.
De teamleden stemden in met de ‘goals - roles - procedure - interaction’-opbouw, maar de re-
lationele aspecten van samenwerking maken algauw deel uit van elk onderwerp. De eerste die
uitdrukkelijk ter sprake komt is de manager zelf. Verschillende teamleden kunnen bijvoor-
beeld moeilijk inschatten wanneer hij van hen verwacht dat ze zelf beslissen en wanneer niet.
De manager toont zich open voor feedback. De coach zet teamleden er toe aan hun ervaring
zo veel mogelijk in concrete ‘ik-taal’ te verwoorden, zodat ze niet alleen over de anderen spre-
ken maar ook hun eigen verwachtingen of beweegredenen in het gesprek brengen. Naarmate
in de dialoog duidelijker wordt waar elk van de teamleden zoal mee te maken krijgt, groeit
het onderling begrip. Tegelijk krijgen de teamgenoten beter zicht op deeltaken waar ze elkaar
bij kunnen helpen, en op welke manier. Vaak blijkt het in kleine details gelegen...

Enkele keren raakt de manager zodanig in een meningsverschil betrokken dat de coach de be-
geleiding overneemt. Een enkele keer brengt een escalatie de openheid van het gesprek in het
gedrang. Ook dit wordt besproken. Bij het einde van de teambijeenkomst blijken de teamle-
den tevreden. Er is afgestemd over ‘daily business’, er zijn beslissingen genomen over diverse
projecten en de samenwerking heeft een ‘new impulse’ gekregen. Niet alles wat ze te horen
kregen, was ‘good news’, maar de toegenomen duidelijkheid en het onderling contact gaven
energie. Ook de ‘social evening’ droeg hiertoe bij.

In het verdere verloop van deze casus begeleidt de coach het team nog één keer.
De manager leidt de daarop volgende teambijeenkomsten weer zelf. De relati-
onele moeilijkheden bleken beter hanteerbaar dan verwacht en - van groter be-
lang - het team ontwikkelde zijn capaciteit om dergelijke moeilijkheden op een
vruchtbare manier te bespreken.

Aan de hand van dit vignet willen we opnieuw enkele typerende dynamie-
ken toelichten. Ten eerste is er het ‘virtuele’ karakter van het team. Het onder-
zoek naar teamwerk beperkte zich tot nu toe grotendeels tot zogenaamde ‘face-
to-face’-groepen, waarin de teamleden elkaar regelmatig ‘real life’ ontmoeten.
In steeds meer teams verloopt de samenwerking echter vooral via intranet, te-
lefoon en videoconferenties. Ervaring en beginnend onderzoek duiden aan dat
de dynamieken in dergelijke virtuele teams vergelijkbaar zijn met die in ‘real
life’-groepen, maar dat de ‘online’-communicatie het groepsgebeuren toch
beïnvloedt. De afwezigheid van gezichtsuitdrukkingen, gebaren en intonatie
bemoeilijkt de interpretatie van e-mail. Loutere productinformatie lijdt hier
minder onder, maar procescommunicatie steunt in belangrijke mate op non-
verbale informatie en het gebruik van zogenaamde ‘emoticons’ (vooral lachen-
de, knipogende of trieste gezichtjes) vervangt deze slechts zeer gedeeltelijk. Bij-
gevolg stellen we in e-mail regelmatig plotse en snelle conflictescalaties vast -
een fenomeen dat bekend staat als ‘flaming’ (Weinberg, 2002:169). Als conclu-
sie kan voorlopig gelden dat virtuele teams slechts effectief zijn als ze elkaar
ook regelmatig ‘real life’ ontmoeten en dat de bespreking van gevoelige onder-
werpen het beste ‘face-to-face’ kan verlopen. Bij de initiatieven om teams ‘onli-
ne’ te coachen, hebben we bijgevolg ernstige twijfels.
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Een tweede dynamiek betreft de rol van de ‘teambijeenkomst’. De regelmaat
van dergelijke vergaderingen varieert sterk. In tegenstelling tot het team in
Vignet 3 komen veel teams wekelijks of tweewekelijks samen om af te stem-
men over de gang van zaken met betrekking tot hun externe en interne taak.
Ongeacht de regelmaat ervan zijn deze teambijeenkomsten voor veel mensen
de enige plaats waar ze hun team van dichtbij meemaken. Zodoende worden
deze bijeenkomsten voor veel teamleden een barometer voor de kwaliteit van
het team, die mede bepaalt in welke mate ze zich daarmee identificeren en er
zich voor inzetten. Dat is één van de redenen waarom de manager en de coach
in Vignet 3 er voor kozen om aan de kwaliteit van de teambijeenkomst te wer-
ken, eerder dan een teambuilding in te lassen. Ze geven daarbij niet alleen aan-
dacht aan de kwaliteit van de bespreking (zie figuur 1 en de tabellen 2 en 3),
maar ook aan randvoorwaarden die het overlegproces ondersteunen.

Een derde dynamiek heeft te maken met de procescompetentie van de teamle-
den en, in de eerste plaats, van de teamleider. De manager in deze casus antici-
peert dat zijn ergernis met enkele terugkerende agendapunten het hem moei-
lijk maakt het overleg hierover te faciliteren. Hij beseft ook dat zijn eigen
ongemak met het bespreken van de groepsinteractie en de onderliggende ge-
voeligheden dit gesprek mogelijk remt. Zijn bewust omgaan met de wijze waar-
op zijn eigen proces - ergernis, ongemak, maar ook gedrevenheid, enthousias-
me... - de samenwerking beïnvloedt, lijkt een eerste voorwaarde om een
‘procescompetent’ team te vormen. Met ‘procescompetentie’ bedoelen we de
capaciteit om de dynamiek in het eigen samenwerkingsproces te herkennen en
bespreekbaar te maken op een manier die de externe en interne taak van het
team ten goede komt. Een tweede voorwaarde heeft te maken met de eigen er-
varing met performante teams. Als een manager nooit een hoog-effectief team
heeft meegemaakt, hoe kan hij of zij het eigen team dan in die richting leiden?
Zonder een beeld van de proceskenmerken van performante en lerende teams,
lijkt het onmogelijk mensen te helpen een dergelijk proces te ontwikkelen.

7 Betekenis voor coaching

We hebben teamcoaching in dit hoofdstuk gesitueerd als een vorm van proces-
begeleiding, gericht op het ontwikkelen van de proceskenmerken (‘conversa-
tional dynamics’) van effectieve teams. In paragraaf 3 verduidelijkten we dat
teameffectiviteit betrekking heeft op een externe en een interne taak. Typisch
is het team samengesteld op basis van expertise op het vlak van de externe taak.
In deze context is de bijdrage van een coach gelegen in de interne taak: hij of
zij vult de competenties van het team aan met een deskundigheid op het vlak
van procedure en proces (zie figuur 2). Zijn of haar ‘procescompetentie’ is ge-
grond in een inzicht in de interactiekenmerken van performante en lerende
teams, die we toelichtten in paragraaf 4.

De vraag naar teambegeleiding komt doorgaans op het moment dat er spra-
ke is van ‘procesverlies’. Vaak wordt ze geformuleerd in termen van ‘teamtrai-
ning’ of ‘teambuilding’ (zoals in Vignetten 1 en 3) en bestaat de eerste taak van
de consultant erin te onderzoeken welk type interventie het meest zin heeft.
Basisvragen daarbij zijn onder meer: 
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- in welke mate is er sprake van een team, waarin de leden van elkaar afhan-
gen om hun taak tot een goed einde te brengen?
- in welke mate kan het verbeteren van de interactie tot de teameffectiviteit
bijdragen?
- in welke mate dekt de vraag, zoals die gesteld wordt, de onderliggende be-
hoefte?
- in welke mate sluit de vraag van de opdrachtgever aan bij de vragen van de
teamleden?

Het antwoord hangt onder meer samen met het type externe teamtaak en met
de organisatiecontext. Vaak (zoals in Vignet 1) weerspiegelt de vraagstelling de-
zelfde logica die aanleiding gaf tot het procesverlies. Daarom vergt de ‘contact-
en-contract’-fase dat de consultant de vraag ‘bevraagt’. Het is meteen een eerste
aanzet tot ‘double loop learning’.

Tijdens de teambegeleiding gaat de aandacht van de coach in de eerste
plaats uit naar het interactieproces in de groep. Het ‘product-procedure-pro-
ces’-model laat daarbij toe de interactie te situeren: 
- aan welke aspecten besteedt dit team de meeste aandacht? Welke facetten
komen niet aan bod?
- in welke mate is onduidelijkheid of onenigheid in één van de aandachtsvel-
den terug te voeren tot het niet doorpraten van een ander aspect?
- heeft het team een communicatievorm ontwikkeld die toelaat verwaarloos-
de aspecten op een werkbare manier met elkaar te bespreken?

De meerwaarde van de coach is in de eerste plaats gelegen in de aandachtsvel-
den die het team verwaarloost. Typisch zijn dat procesaspecten, hoewel ook an-
dere varianten voorkomen (bijvoorbeeld: voordurende procesbesprekingen die
zelden productief worden). Eerder dan deze plaatsvervangend te ‘managen’,
stimuleert de coach communicatievormen die het team toelaten dit zelf te
doen (zie de tabellen 2 en 3). Een centraal kenmerk hiervan is ‘owning up’. Op
die manier bevordert de coach de zelfsturende capaciteit van het team en be-
waart hij of zij een tijdelijke randpositie.

Het bestendigen van de ontwikkeling die een team tijdens een begeleidings-
traject meemaakt, hangt in belangrijke mate samen met de wijze waarop de
teamleider er mee omgaat. Veel inspanningen op het vlak van teamcoaching
en teambuilding vervagen snel omdat de manager buiten de sessies geen oog
meer heeft voor het groepsproces. Dit gebeurt courant op twee manieren, na-
melijk: 
- ‘call the performing unit a team, but really manage members as individuals’
(West, 1994, 91). Figuur 1 schetst dit patroon. We zijn het met West eens dat dit
één van de belangrijkste valkuilen is voor teamleiders;
- het afremmen van aanzetten om de teaminteractie en de onderliggende be-
weegredenen ter sprake te brengen.

Beide gebeuren dikwijls op subtiele wijze, onbewust, en vaak uit ongemak.
Daarom gaan het coachen van het team en het coachen van de ‘team leader’
vaak hand in hand.
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