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Een niet functionerend team. En dan???



Agenda

• Wat is een niet functionerend team?

• Hoe herkennen we het?

• Wat zegt de theorie hierover

• Wat kunnen we er aan doen?



Wat is dat eigenlijk, een niet functionerend team???

………



Wat is dat eigenlijk, een niet functionerend team???

Er wordt niet geleverd hetgeen is afgesproken?

Er is ruzie / conflict tussen de teamleden onderling?

De kwaliteit van hetgeen wordt opgeleverd is ‘te laag’?

………



Wat is dat eigenlijk, een niet functionerend team???

Niet ieder team met een ‘probleem’ is een niet functionerend
team. 

Gevoeligheden in een team komen op en verdwijnen in de 

meeste gevallen, zonder dat daar een ingreep voor nodig is. 



Wat is dat eigenlijk, een disfunctioneel team???

Niet ieder team met een ‘probleem’ is een niet functionerend
team. 

Gevoeligheden in een team komen op en verdwijnen in de 

meeste gevallen, zonder dat daar een ingreep voor nodig is. 

Een niet functionerend team is een team dat vastzit in een 

steeds harder draaiende spiraal van negatief gedrag, 
instelling en emotie.



Hoe herkennen we een niet functionerend team?

Vergaderingen vinden plaats in de wandelgangen

Er wordt meer over- dan met elkaar gesproken

De communicatie team - leidinggevende loopt stroef

Medewerkers doen hun werk niet (meer) naar behoren

Er zijn verschillende kampen in het team

Altijd mooi weer spelen, het gaat goed, no problemo



Wat zegt de theorie over 
teamontwikkeling?



Wat zegt de theorie over teamontwikkeling?
Tuckman’s model voor teamontwikkeling
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Wat zegt de theorie over teamontwikkeling?
De pyramide van Lencioni



Desinteresse in 
resultaat

– Team van specialisten, 
werkend in silo’s

– Weinig samenwerking
– Afschermen eigen eiland / 

silo / kennis

– “Kunstmatig” blij

– Mooi weer spelen

– Ontwijken constructieve 
discussies

– Het  nut en de noodzaak 
worden niet gezien

– Niet opleveren van hetgeen is 
afgesproken

– Kan een keer gebeuren, maar mag 
niet structureel zijn

– Alleen eigen taken afronden

– Geen interesse in gezamenlijk doel: 
“purpose”

Afwezigheid van 
vertrouwen

Bang voor
conflicten

Gebrek aan
betrokkenheid

Gebrek aan 
verantwoordelijkheid

Wat zegt de theorie over teamontwikkeling?
De 5 dysfuncties i.r.t. Lencioni



Een niet functionerend team. En dan?



Een niet functionerend team. En dan?



Een toolbox met 34 manieren om te communiceren



Waarom Liberating Structures?

Om te communiceren gebruiken we een beperkte ‘toolbox’ : 
presentaties, gestructureerde discussie, status rapport, open 

discussie, brainstorm. 

Alsof we een alfabet van slechts 5 letters tot onze beschikking 
hebben.

Het gevolg is slechte communicatie en een 
omgeving die geen vertrouwen geeft, geen 

betrokkenheid stimuleert en uiteindelijk matige 
resultaten oplevert.



Waarom Liberating Structures?

Liberating structures is een toolbox van 34 manieren om met 
elkaar te communiceren. 

Het gevolg is een omgeving waarin iedereen 
wordt uitgenodigd om mee te doen en bij te 

dragen waardoor vertrouwen en betrokkenheid 
ontstaat.



Inclusie en informatievoorziening



Welke technieken worden gebruikt?

• Interviews

• Visualisatie

• Consulting

• Rollenspellen

• Story telling

• Beweging in de ruimte

• Dialogen

• Brainstormen

• Groepsgesprekken

• Observeren, luisteren



Inzicht creëren in een situatie
M.b.v. de pyramide van Lencioni



Wanneer, welke Liberating Structure?



Een paar voorbeelden



Vertrouwen bouwen



Waarderend interview (Appreciative interview)

In een kort tijdsbestek maakt een groep een lijst van 
de randvoorwaarden die essentieel zijn voor het 
succes van de groep.

Wat maakt het 
mogelijk?

In 2-tallen en daarna in groepen van vier, vertel je 
over een succes waar je trots op bent en wat er voor 
nodig was om het mogelijk te maken.

Hoe?

Waarom?

Verspreidt ongemerkt succesvolle ervaringen.
De manier waarop successen behaald kunnen 
worden, worden voor iedereen zichtbaar.
Is het begin van ‘leren van elkaar’, onderling respect 
en het bouwen van een ‘team’.



Gezamenlijk doel



Team purpose (9 whys)

Duidelijk maken aan een groep wat belangrijk is in 
het werk dat ze doen. Het maakt zichtbaar of een 
gezamenlijk doel mist.

Wat maakt het 
mogelijk?

Vraag naar de activiteiten die men uitvoert voor een 
project of taak. Vraag vervolgens waarom dat 
belangrijk is. Stel deze vraag na ieder antwoord, 9 
keer achter elkaar of totdat het fundamentele doel 
van de werkzaamheden is bereikt. 

Hoe?

Waarom?
Ontdek wat echt belangrijk is voor het team (de 
echte why) waardoor er momentum ontstaat.

Purpose
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Kennis delen en genereren



Open communicatie (conversation café)

Een gestructureerd gesprek over lastige 
onderwerpen wat leidt tot nieuwe inzichten en 
strategieën.

Wat maakt het 
mogelijk?

In groepen van 5-7 vertelt iedereen in 1 minuut wat 
hij/zij te vertellen heeft over een onderwerp. Na 1 
ronde volgt nog een ronde met daarna een 
brainstorm van 15-30 minuten. Vervolgens wordt 
afgerond met een rond waarin iedereen in 1 minuut 
zijn finale gedachtes m.b.t. het onderwerp vertelt.

Hoe?

Waarom?
Genereren van nieuwe ideeen en momentum om de 
volgende stap te zetten m.b.t. een complex 
onderwerp.



Waarde leveren (TRIZ)

Ruimte creëren voor innovatie door het stoppen van 
activiteiten en gedrag die geen waarde leveren c.q. 
die contraproductief zijn.

Wat maakt het 
mogelijk?

Maak een lijst van wat je kunt doen om het slechtst
denkbare resultaat te behalen m.b.t. je doel of 
strategie.
Selecteer de items die lijken op wat jij soms doet. 
Bepaal met welke items je gaat stoppen.

Hoe?

Waarom?
Bespreekbaar maken van de ‘roze olifant in de 
kamer’. Lijken uit de kast halen.
Ruimte maken voor belangrijke zaken.





Meer weten over Liberating Structures?

http://www.liberatingstructures.com/

Of boek een training:

https://agilescrumgroup.nl/agile-scrum-
trainingen/liberating-structures-training/

http://www.liberatingstructures.com/
https://agilescrumgroup.nl/agile-scrum-trainingen/liberating-structures-training/


Bedankt voor jullie aandacht!


