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AANSTURING VAN TEAMS

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G kenmerken van effectieve teams herkennen en weten
        wat de verschillende teamrollen zijn;
    G hoe teams aan te sturen die goed presteren;
    G ontwikkelingsfasen van teams herkennen;
    G stijl van leidinggeven aanpassen aan de verschillende
        ontwikkelingsfasen van teams;
    G obstakels herkennen voor effectieve teamprestaties;
    G teamprocessen vergemakkelijken;
    G effectieve vergaderingen houden. 
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Kenmerken van teams

  

M Wat is een team:
    Teams:
    F zijn groepen mensen met elkaar aanvullende
        vaardigheden, die zich hebben verbonden aan een
        gezamenlijk doel, een aantal prestatiedoelstellingen,
        en een benadering waarvoor ze gezamenlijk
        verantwoordelijk zijn;
    F houden zich bezig met gezamenlijk werk waarbij de
        inspanningen van de verschillende teamleden zo goed
        op elkaar afgestemd zijn dat het resultaat beter is 
        dan de som der delen (synergie);
    F bestaan uit groepsleden die individueel als gezamen-
        lijk verantwoordelijk voor de geleverde prestatie. 
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Kenmerken van teams

  

M Teamrollen van Belbin:
    De Engelse psycholoog Raymond Meredith Belbin heeft
    veel onderzoek verricht inzake teams en hun prestaties.
    Volgens hem zijn 9 kenmerkende teamrollen te onder-
    scheiden:
    F de planner - plant (creatieveling, groot voorstellings-
        vermogen, oplosser van ingewikkelde problemen,
        voelt zich een buitenstaander, maar komt altijd terug
        met briljante ideeën);
    F de voorzitter - chairman / coordinator (zorgt ervoor
        dat elk teamlid kan bijdragen aan discussies en
        besluitvorming van het team; stuurt het proces aan,
        maakt gemeenschappelijke doelen duidelijk);
    F de vormer - shaper (dynamisch, gericht op uitdaging,
        genereert actie en scherpt de doelen aan);              >>
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AANSTURING VAN TEAMS

Kenmerken van teams

  

M Teamrollen van Belbin:
    F de monitor - monitor / evaluator (nuchter,
        strategisch denker / waarnemer, wil alle oplossingen
        objectief zien, houdt team op rechte spoor, goede
        analyseerder van complexer problemen);
    F de bedrijfsman - company worker / implementer
        (praktische denker en doener, is meer gericht op
        praktische oplossingen dan visionaire of radicale
        ideeën, zet plannen en ideeën om in werkbare
        procedures);
    F de brononderzoeker - resource investigator
        (netwerker van de groep, gericht op contacten, goede
        onderhandelaar, weet altijd iemand met oplossingen
        te vinden, goede zoeker naar ideeën, ontwikkelingen
        en informatie buiten de groep);                                 >>
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Kenmerken van teams

  

M Teamrollen van Belbin:
    F de groepswerker - team worker (bevordert de
        teamgeest, vindt de interpersoonlijke relaties binnen
        de groep belangrijk, helpt anderen, is sociaal, helpt
        bij oplossing van conflicten, is diplomatiek);
    F de zorgdrager - completer / finisher (is degene van de
        details, weet precies waar het team staat en wat er
        nog moet gebeuren; analytisch, precies, gericht op
        kwaliteit en tijdigheid, zorgt dat alles voorbereid is en
        volgens plan verloopt);
    F de specialist - specialist (wat eenkennig, pro-actief,
        toegewijd, voorziet de groep van specialistische
        kennis of vaardigheden waar een tekort aan is). 
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Kenmerken van teams

  

M Teamrollen van Belbin:
    Belbin gaat ervan uit dat iedereen ten minste twee
    rollen heeft waar hij of zij in de praktijk het beste in
    thuis is. 

    Ga naar http://www.managersonline.nl waar je de test
    van Belbin kunt doen om vast te stellen wat jouw rol in
    het team volgens Belbin zou zijn.
    Zonder verdere registratie:
    http://www.werkenmetteamrollen.nl   > gratis online
    tests.
    Probeer ook eens bewust een nieuwe rol uit. Je zult zien
    dat je na verloop van tijd ook in die nieuwe rol goed
    kunt functioneren. 
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Kenmerken van teams

  

M Het belang van het creëren van kwaliteitsteams:
    De voordelen van teams voor een organisatie zijn:
    F resultaten van een team zijn meestal beter dan de
        individuele resultaten;
    F complexe problemen kunnen op een effectieve manier
        worden opgelost;
    F creatieve ideeën worden gewoonlijk gestimuleerd
        door de aanwezigheid van andere personen met
        dezelfde doelstelling en evenveel enthousiasme;
    F teamleden steunen elkaar;
    F teams zijn een vat vol kennis;
    F teams bevorderen het leerproces binnen organisaties;
    F teams bevorderen zelfonderzoek;
    F teams waarderen diversiteit en profiteren hiervan. 

11

AANSTURING VAN TEAMS

Ontwikkelen van teams

  

M De 5 stadia van het ontwikkelen van teams:
    Forming /storming /norming /performing /adjourning:
    Productiviteit en moreel veranderen met het stadium
    waarin de teamontwikkeling verkeert:
    Î de productiviteit neemt toe naarmate het team
        levensfases doorloopt;
    Ï het moreel is in het begin hoog, zakt dan in en wordt
        vervolgens weer sterker naarmate het team de
        verschillende levensfases doorloopt;
    Ð forming (vormen):
        F een tijd van onzekerheid over het doel, de structuur
            en het leiderschap van de groep;
        F duidelijkheid inzake functies, verantwoordelijk-
            heden, sterkten/zwakten, doelstellingen, e.d. helpt
            om deze fase efficiënter te doorlopen.
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AANSTURING VAN TEAMS

Ontwikkelen van teams

  

M De 5 stadia van het ontwikkelen van teams:
    Ñ storming (stormen):
        F een tijd van frustraties en conflicten:
        F om vanuit deze fase verder te kunnen moet het
            team conflicten over macht en taakstructuur
            oplossen en vijandschap vervangen door acceptatie
            en saamhorigheid;
        F vereist open en eerlijke besprekingen van
            problemen, zoals emotionele blokkades, coalities en
            persoonlijke conflicten. 
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Ontwikkelen van teams

  

M De 5 stadia van het ontwikkelen van teams:
    Ò norming (normeren):
        F de teamleden komen een structuur overeen waarin
            werktaken worden verdeeld en leiderschap en
            andere rollen worden toegewezen;
        F het team moet rollen, doelen, normen en structuur
            integreren om de productiviteit te verhogen en
            doorgaan met de ontwikkeling van vaardigheden 
            in gebieden zoals standpunten delen en van mening
            verschillen.  
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Ontwikkelen van teams

  

M De 5 stadia van het ontwikkelen van teams:
    Ó performing (presteren):
        F stadium waarin het team gericht is op prestatie en
            de productiviteit en het moreel op hun top zijn. 
            De communicatie is open en het leiderschap is
            gedeeld. Wederzijds respect en vertrouwen zijn de
            norm;
        F behoud productiviteit door kleine aanpassingen en
            groei;
        F het moreel wordt hoog gehouden door individuele
            en teamprestaties te erkennen en te vieren. 
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Ontwikkelen van teams

  

M De 5 stadia van het ontwikkelen van teams:
    Ó performing (presteren):
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Ontwikkelen van teams

  

M De 5 stadia van het ontwikkelen van teams:
    Ô adjourning (beëindiging):
        F komt niet altijd bij alle teams voor;
        F omvat het ontbinden van het team;
        F kan leiden tot verschuivingen in productiviteit en
            moreel (zowel positieve als negatieve
            veranderingen zijn mogelijk);
        F het is belangrijk te zorgen voor positieve afronding
            door de groepsprestatie te erkennen en te belonen. 
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Leiderschap en teamontwikkeling

  

M Teamontwikkeling en leiderschapsstijlen:
    F de stijl van leidinggeven zal veelal moeten
        veranderen om de ontwikkeling van het tean te
        bevorderen;
    F op productiviteit gericht gedrag bevordert de
        prestaties van het team en is cruciaal in de eerste
        stadia van het team;
    F moreelgericht gedrag is gericht op hoe het team
        samenwerkt en ondersteuning biedt. Dit gedrag
        wordt cruciaal tijdens het stormen en het doorlopen
        van de stadia.
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Leiderschap en teamontwikkeling

  

M Teamontwikkeling en leiderschapsstijlen:
    Het teamontwikkelings- en leiderschapsstijlmodel
    beschrijft 5 verschillende combinaties van op
    productiviteit en moreel gericht gedrag die in 5
    verschillende ontwikkelingsstadia worden gebruikt: 
    Î structureren;
    Ï oplossen;
    Ð samenwerken;
    Ñ valideren;
    Ò beëindigen.
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Leiderschap en teamontwikkeling

  

M Teamontwikkelings- en leiderschapsstijlenmodel:
    Î structureren:
       F belangrijk vanwege het gebrek aan kennis over de
           taak en de noodzaak om nieuwe informatie en
           skills aan nieuw teamleden over te brengen;
       F structureren betekent o.a.:
           G verduidelijking van de relatie van het team tot de
               visie, het doel en de waarden van de organisatie;
           G ontwikkeling van duidelijk en dwingend doel;
           G ontwikkeling van normen en basisregels om
               gedrag te sturen; 
           G de teamleden in dezelfde richting sturen; 
           G instelling en verduidelijking van rollen;
           G formulering en ontwikkelinvg van doelen,
               doelstellingen, normen, structuur en grenzen. 
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Leiderschap en teamontwikkeling

  

M Teamontwikkelings- en leiderschapsstijlenmodel:
    Ï oplossen:
       F het team heeft sterke sturing en extra ondersteun-
           ing nodig om om te gaan met de boosheid,
           frustratie, verwarring en moedeloosheid als gevolg
           van verschillen tussen aanvankelijke verwachtingen
           en de realiteit;
       F samenwerking omvat o.a.:
           G herdefiniëring van hoofddoel, rollen, doelen en
               standaarden;
           G het opnieuw bekijken van normen en waarden;
           G het aanmoedigen van actief luisteren;
           G aanmoediging en waardering van verschillende
               standpunten, feedback en zelfonthulling;
           G het opbouwen van ondersteunende relaties.
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Leiderschap en teamontwikkeling

  

M Teamontwikkelings- en leiderschapsstijlenmodel:
    Ð samenwerken:
       F in de normeringsfase beginnen teams een beter
           moreel en een betere eensgezindheid te krijgen en
           worden strategieën duidelijker of zijn ze opnieuw 
           geformuleerd;
       F samenwerking omvat o.a.:
           G het bevorderen van betrokkenheid bij problemen
               oplossen en besluitvorming;
           G stimuleren van actieve deelname en open
               communicatie;
           G bevorderen van wederzijdse afhankelijkheid en
               gedeelde verantwoordelijkheid;
           G analyseren van het functioneren van het team om
               obstakels uit de weg te ruimen.
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Leiderschap en teamontwikkeling

  

M Teamontwikkelings- en leiderschapsstijlenmodel:
    Ñ valideren;
       F het team zorgt zelf voor leiding en ondersteuning.
           Zowel de productiviteit als het moreel zijn hoog. De
           manager kan leiderschap delegeren en volledige 
           betrokkenheid door teamleden stimuleren;
       F valideren omvat o.a.:
           G erkenning van zowel teamprestaties als
               individuele bijdragen;
           G evaluatie van ervaringen;
           G vaststelling hogere normen, nieuwe uitdagingen.

    Ò beëindigen:
        In deze fase moet de manager de aanwezige
        gevoelens accepteren en erkennen.
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Teameffectiviteit verbeteren

  

M Bewustwording van teamproblemen:
    F symptomen van ineffectieve teams bepalen:
        G communiceren buiten de groep 
        G te grote afhankelijkheid van de leider
        G beslissingen die niet worden uitgevoerd 
        G verborgen conflicten 
        G ruziën zonder zaken op te lossen 
        G subgroepen 
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Teameffectiviteit verbeteren

  

M Verzameling van gegevens:
    F interviews individuele teamleden
        G interviews, met vragen zoals ‘Wat vind je het leukst
            en het minst leuk aan het team?’ 
        G vragenlijsten, zoals de checklist voor teambuilding
            in overzicht 9.2.
    F processen observeren 
        G teamrollen 
        G communicatiepatronen
        G besluitvormingsprocedures
        G beïnvloedingsstrategieën
        G egocentrisch emotioneel gedrag: identiteit /
            persoonlijke doelen en behoeften / macht en
            controle / acceptatie en intimidatie / ruziën, enz.
        G ingrijpen  
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Teameffectiviteit verbeteren

  

M Problemen vaststellen:
    F uitoering van inhoudelijke analyse om belangrijke
        problemen, hoofdthema’s en voorgestelde
        oplossingen vast te stellen;
    F Beschouwing van zowel externe problemen (schaarse
        middelen, onduidelijke taken, rolconflicten enz.) als
        specifieke teamproblemen als mogelijke bronnen van 
        ineffectiviteit;
    F belemmeringen voor effectief teamwork zijn:
        G geen doel
        G onderlinge conflicten 
        G verantwoordelijkheden uit de weg gaan
        G gebrek aan vertrouwen 
        G gebrek aan essentiële vaardigheden 
        G gebrek aan externe ondersteuning.
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M Problemen vaststellen:
    F Actieplannen maken om problemen op te lossen:
        Plannen kunnen bestaan uit:
        G duidelijke doelen stellen
        G teams stimuleren kleine successen te waarderen
        G wederzijds vertrouwen opbouwen.

    F Als ineffectiviteit gebaseerd is op problemen rond
        macht en gezag, dient over rollen te worden onder-
        handeld:
        G werknemers schrijven op wat ze dwars zitten, en
            wat er onveranderd moet blijven;
        G focus op gedrag, niet op persoonlijke gevoelens;
        G werknemers zijn bereid hun gedrag te veranderen
            als anderen hetzelfde willen doen.
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M De vergadering voorbereiden:
    F neem een moment de tijd om te bedenken wat bereikt
        moet worden en hoe de vergadering moet verlopen; 

    F stel doelen:
        G wissel informatie uit;
        G los teamproblemen op;

    F selecteer deelnemers:
        G nodig mensen uit die een bijdrage kunnen leveren
            of die te maken krijgen met de uitkomst van de
            vergadering. 
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M De vergadering voorbereiden:
    F agenda plannen:
        G doel van de vergadering;
        G wie gaat de vergadering bijwonen;
        G welke voorbereiding is noodzakelijk;
        G gedetailleerde lijst van te behandelen agenda-
            punten;
        G specifieke tijd en plaats van de vergadering;
        G specifieke eindtijd.
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M De vergadering voorbereiden:
    F vooraf agenda en relevante informatie verspreiden:
        G ten minste twee à drie dagen voor de vergadering;

    F deelnemers raadplegen voor de vergadering;

    F tijd en plaats vaststellen:
        G < 1½ uur;
        G kies een locatie die passend is voor het doel van de
            vergadering;
        G zorg dat alle noodzakelijke hulpmiddelen aanwezig
            zijn. 
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M De vergadering houden:
    F succes van een vergadering hangt af van het creëren
        van een gezonde, probleemoplossende sfeer, waar
        deelnemers openlijk verschillen kunnen bespreken en
        naar een gezamenlijke oplossing kunnen toewerken;

    F een effectieve vergadering houden:
        G de vergadering beginnen met de agenda;
        G specifieke tijdgrenzen aangeven;
        G controle uitoefenen op de besprekingen;
        G het oplossen van problemen aanmoedigen;
        G inbreng van alle leden aanmoedigen en steunen;
        G ideeën laten botsen, niet de personen zelf;
        G effectief luisteren, consensus aanmoedigen;
        G vergadering beëindigen, vervolg / acties afspreken.
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Effectief vergaderen

  

M Follow-up van de vergadering:
    F stuur een kort memo met een samenvatting van het
        besprokene, de beslissingen en wat elke deelnemer
        beloofd heeft te gaan doen;

    F evalueer in de laatste 5 minuten van de vergadering
        het vergaderproces. 


