
Team
Connectivity

het belang van 
goed functionerende teams 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder’, ‘Never change a winning team’, 
‘Teamwork makes the dream work’.  

Zomaar enkele van de vele citaten over teams die 

we allemaal wel kennen. Maar: wordt de toegevoegde 

waarde van teams niet schromelijk overschat? 

Niet als ze goed functioneren. En daar zit ‘m nu juist 

vaak de crux. 



N
et als familie of buren kies je jouw collega’s 

in het managementteam niet uit, maar erf 

je ze meestal en moet je het er maar mee 

doen. En dat gaat lang niet altijd goed. Is 

het denkbaar dat leden van het management, onaf-

hankelijk van elkaar de verantwoordelijkheid dragen 

voor hun eigen afdeling/discipline en er geen team 

nodig is? Beter geen team dan een slecht functione-

rend team, zou je wellicht gaan denken. Het bespaart 

veel tijd, ergernis en onbegrip.

Wij zien in onze praktijk meer suboptimaal of niet 

functionerende teams dan teams die goed functione-

ren. Misschien wel omdat wij niet benaderd worden 

als alles optimaal verloopt. Tegelijkertijd is het ook 

niet gek dat het niet altijd soepel gaat. Je brengt mis-

schien wel meer tijd door met je teamleden dan met 

je eigen partner, werkt er intensiever mee samen en 

onder grotere druk dan thuis. Dat vraagt nogal wat 

van elkaar. In een suboptimaal functionerend team 

zien we vaak het individualisme toenemen; men com-

municeert niet meer (zo frequent) met elkaar, neemt 

beslissingen op eigen houtje, zoekt elkaar minder op 

en helpt elkaar minder. Er zijn meer een-op-eentjes 

en de wil om samen complexe vraagstukken op te 

lossen of uitdagingen aan te gaan, wordt minder. De 

focus wordt verlegd van het nastreven van collectie-

ve(organisatie-) doelen naar persoonlijke doelen.

Voor een effectief team is, behalve een juiste ba-

lans in persoonlijkheden, meer nodig. Zoals gelijk 

gerichtheid, onderling vertrouwen, begrip voor en 

over elkaar en altruïsme. Als teamleden niet op één 

lijn zitten qua doelen, visie en strategie, dan wordt 

effectieve samenwerking lastig. Als teamleden elkaar 

niet vertrouwen, zal er ook geen openheid zijn, zal 

men geen kwetsbaarheid tonen naar elkaar en elkaar 

minder helpen. Elkaars drijfveren en daaruit voortko-

mend gedrag begrijpen, is een belangrijk ingrediënt 

voor tolerantie naar en begrip voor elkaar. Daarnaast 

zou het organisatiebelang moeten prevaleren boven 

afdelings- of persoonlijke belangen, ook al zouden 

deze conflicterend zijn. Het is immers onmogelijk om 

aan de wens van ieder individueel teamlid tegemoet 

te komen als team; er zullen concessies moeten wor-

den gedaan, men zal zaken voor elkaar over moeten 

hebben, het is geven en nemen.

Of jouw team nu net gevormd is, voor een enorme 

nieuwe uitdaging staat, na het vele thuiswerken door 

de lockdown weer moet wennen of gewoonweg elkaar 

niet goed genoeg kent. Het is altijd een nuttige exerci-

tie om te onderzoeken in hoeverre het team optimaal 

functioneert en voldoet aan bovenstaande kenmerken.  

De komende weken nemen we jullie mee in de wereld 

van Team Connectivity: met verschillende invalshoeken 

bekijken we hoe je eraan kunt werken jouw team in ba-

lans te brengen.  We gebruiken hiervoor in onze prak-

tijk bekende theorieën, gecombineerd met beproefde 

methodieken en zullen jullie daarin meenemen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Het start met verbinden 

 Wat zijn beproefde methodes en hoe essentieel is 

maatwerk om jouw teamleden echt met elkaar in 

verbinding te brengen? 

	Mijn rol en ga ik daarvoor?

 Hoe dagen we teamleden uit om hun individuele 

verantwoordelijkheid te pakken voor het geheel? 

	Uitdagingen in de praktijk

 Waar kan het in de praktijk (effectief/niet effectief) 

schuren en hoe ga je hier mee om?
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Benieuwd welke 

inspiratie Volta nog 

meer voor je heeft?

lees hier 
verder!

Benieuwd wat Team Connectivity verder 
inhoudt en wat het voor jouw organisatie 
kan betekenen? 

Neem vrijblijvend contact met ons op; 
we gaan er graag met je over in gesprek.   

Koen Verhoeven 

managing partner

  koen.verhoeven@voltaconsultants.com 

  0630350696  

  linkedin.com/in/koenverhoeven-5566866 

Hans Deelen  

partner

  hans.deelen@voltaconsultants.com

  0622548711 

  https://www.linkedin.com/in/jpmdeelen
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