
 

1 De termen resultaatverantwoordelijke teams, zelfsturende teams en teamondernemerschap worden als synoniem van elkaar gebruikt. 
Onder deze termen wordt verstaan: teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen functioneren als team, waarbij presteren en leren 
van het team en haar leden centraal staat. 

Waar staan we nu? 

We staan aan de vooravond van de implementatie 
van een wijziging in onze teamstructuuri en –
samenstelling. We gaan de komende tijd werken 
met minder teams (van zes teams naar vier). De 
samenstelling van de nieuwe teams blijft in de 
basis gelijk aan de huidige teams, ze worden 
allemaal groter. Alhoewel dat ook vragen oproept, 
hebben we vertrouwen in dat we ons verder 
kunnen ontwikkelen in het proces van 
teamondernemerschap. De afgelopen drie jaar 
heeft ons dat vertrouwen gegeven.  

Op basis van eigen waarneming heeft het 
teamondernemerschap ons al concrete voordelen 
gebracht. Er is meer betrokkenheid, meer gedeelde 
verantwoordelijkheid en een meer open cultuur.  

 

 

 

Onze reis de afgelopen drie jaar 

De overstap naar teamondernemerschap vraagt 
om een herinrichting van de samenwerking in de 
organisatie.  

 
Teamondernemerschap betekent dat de kennis en 
expertise van de professionele medewerkers in de 
organisatie meer en beter benut worden en de 
organisatie tot meer in staat is in het borgen van 
de kwaliteit van de dienstverlening en in het 
flexibel inspelen op veranderende 
marktomstandigheden. 

De aanpak om te komen tot volledige 
teamondernemerschapii richt zich op teamsturing, 
actieve collegiale betrokkenheid en een volwassen-
volwassen samenwerking. Leidinggevenden, 

Januari 2017, wij, de Academie voor Financieel Management van Avans Hogeschool, werken nu zo’n drie 
jaar in zelfsturende (resultaatverantwoordelijke) teams, ook wel teamondernemerschap genoemd. Het was 
een interessante en in het begin moeizame weg, elke keer met nieuw te ontdekken hobbels en obstakels, 
zoekend naar de juiste wijze om het vorm te geven. De fans van zelfsturende teams zijn erg positief over 
waar we nu staan, wat we hebben bereikt en wat het tot nu toe dus heeft opgeleverd. De sceptici zijn iets 
minder positief, vooral omdat zij genoeg dingen zien die nog niet goed werken en beter kunnen. Want die 
zijn er natuurlijk ook, het is nooit klaar. Kunnen we iets zeggen over de balans tussen de investering en de 
opbrengst? En wat kunnen we leren van de afgelopen jaren, zodat we dat in de komende fase kunnen 
verbeteren?  

Dit artikel neemt je mee in waar we nu staan, in de gelopen route van de afgelopen drie jaar en vooral 
welke lessen we kunnen leren uit het verleden zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen in de 
toekomst. Niet alleen wij, de academie voor Financieel Management, maar iedereen die zich begeeft op het 
pad naar teamondernemerschap! 

Door: Silvia van der Werve 

Teamondernemerschap nader bekeken 
EEN VOORBEELD VAN ZELFSTURENDE1 TEAMS IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK 

 

Wat is teamondernemerschap? 

Teamondernemerschap betekent dat het team de 
verantwoordelijkheid neemt (en krijgt) voor het 
eigen presteren en leren.  

Het team formuleert in afstemming met zijn 
leidinggevende zijn resultaatverantwoordelijkheid 
(de teamopdracht). Op basis van deze opdracht 
komt het team tot een onderlinge rol/taakverdeling 
en een plan van aanpak. Dit wordt vastgelegd in 
het teamjaarplan.  

Gedurende het jaar staat het team zelf en samen 
met de leidinggevende regelmatig stil bij de stand 
van zaken om zo de voortgang te bewaken. Wat heeft het ons gebracht? 

1. Meer betrokkenheid van meer collega’s bij het 
gehele onderwijsproces; 

2. Meer betrokkenheid bij elkaar (zowel mbt het 
individu, het team als tussen teams); 

3. Meer gedeelde verantwoordelijkheid; 
4. Betere samenwerking met de directie; 
5. Een meer open cultuur, waarin we elkaar niet 

alleen meer complimenten geven, maar ook 
elkaar durven aanspreken. 
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teamleden en teams moeten wennen aan hun 
nieuwe rolverantwoordelijkheid en de nieuwe 
onderlinge verhoudingen. Het confronteert 
iedereen met andere vraagstukken en het vraagt 
om nieuwe bekwaamheden. En dat kost tijd. 

 
In de afgelopen drie jaar zijn we bij de academie 
voor Financieel Managementiii (hierna: AFM) aan 
de slag gegaan met ons bekwamen in 
teamondernemerschap.  

Gaandeweg bleek dat in de aanpak van 
teamondernemerschap de veranderkundige 
structurering onderbelicht was en daarom hebben 
Ineke Khalil en ik deze structurering alsnog 
ontwikkeld. De ontwikkeling naar 
teamondernemerschap hebben we gevat in vier 
fasen. Met deze fasering wordt de reis van de 
ontwikkeling van teamondernemerschap beter 
zichtbaar. Aan de hand van deze vier fasen wordt 
de reis van AFM in dit artikel toegelicht. 

 

Fase 1, STARTEN 

De ontwikkeling van teamondernemerschap begint 
met de keuze voor zelfsturende teams. In de 
startfase is het van belang dat de aanleiding en de 
aanpak helder zijn.  

Deze fase legt de basis om te kunnen gaan 
functioneren in de nieuwe manier van 
samenwerken, het samenwerken in teams. De 
focus in deze fase is het opnieuw inrichten van de 
organisatiesamenwerking en spitst zich in die zin 
nog niet zozeer toe op competentieontwikkeling.  

De competentieontwikkeling wordt impliciet wel in 
gang gezet met het nadenken over de nieuwe 
rolverdeling en de eerste verkenning met 
betrekking tot het nadenken van de 
teamopdrachten.  
 
De aanleiding tot veranderen 

De aanleiding tot verandering is een cruciaal 
startpunt. De literatuur rondom 
verandermanagement is daar eensgezind over. De 
aanleiding moet helder zijn. Er dient een gevoel 
voor urgentie gecreëerd te worden om de 
noodzaak tot veranderen in te laten zieniv. 

Bij AFM begint de aanleiding van ons avontuur met 
twee ingrediënten:  

Het eerste ingrediënt is de net nieuw aangetreden 
directie. Zij wil het ondernemende in de 
medewerkers meer losmaken conform de 
verbeterpunten uit een eerdere Investors in People 
(Iip) audit. 

Ze wil meer gedeelde verantwoordelijkheid onder 
de medewerkers en daarmee meer mogelijkheden 
creëren om ons wendbaarder te maken en te 
houden voor de continue veranderende 
buitenwereld. Uiteindelijk gaat het om het (meer) 
centraal stellen van de student en het 
studiesucces.  

De directie ziet dat de bestaande cultuur vooral 
intern gericht is en gericht is op stabiliteit en 
beheersbaarheid (kenmerken van een hiërarchie- 
en een familiecultuur). De uitdaging is meer 
elementen van de marktcultuur te ontwikkelen 
(concreet gaat het dan om het maken van 
resultaatafspraken om op die manier beter 
onderwijs en/of praktijkgericht onderzoek te 
verkrijgen). Een vergroting van de innovatieve 
cultuur is ook gewenst.v 

De directie heeft een heilig geloof dat zelfsturende 
teams daaraan bijdragen.  

Het tweede ingrediënt is dat het college van 
Bestuur in 2013 de academie directies vraagt een 
keuze te maken uit drie coördinatiemechanismen. 

Fase 2

Fase 1

Fase 3

Fase 4

STARTEN

WENNEN & HERKENNEN

STABILISEREN & 
DOORONTWIKKELEN

COMPETENT ZIJN & BLIJVEN

FA S E N O N T W I K K E L I N G T EA M O N D E R N E M E RS C H A P

Aftrap
Waarom, 
waartoe 
en hoe

Waar 
hebben we 
het over?

Bewust 
bekwamen

Onbewust 
bekwaam!

Fase 1, STARTEN 

1. De aanleiding tot veranderen; 
2. De aanpak; 

a. Teamstructuur bepalen; 
b. Eerste contouren teamopdracht bepalen. 

Wat vraagt teamondernemerschap? 

Teamondernemerschap vraagt een persoonlijker en 
directere manier van omgang met elkaar, geënt op 
volwassenheid en gelijkwaardigheid. 
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Eén daarvan is zelfsturende teams, dus voor AFM 
is de keuze snel gemaakt.   

De aanleiding tot veranderen wordt verwoord in 
een presentatie Verandertraject Avans AFM 2014-
2016 vi en in het businessplanvii verder uitgewerkt. 
De visie en werkbare principes van onze directie 
gaan over:  

1. Organiseren van zelfstandige eenheden met 
een eigen resultaatverantwoordelijkheid;  

2. Sturen vanuit visie en aanspreken op 
eindresultaat;  

3. Vertrouwen geven en delegeren: ruimte voor 
eigen ondernemerschap en het mogen 
maken van fouten;  

4. Het minimaliseren van managementlagen 
(dus geen extra laag) en  

5. Het beperken en minimaliseren van 
stafdiensten. 

Voor zover ze er in de context van het grote Avans 
invloed op hebben.  

De presentatie wordt in een centrale aftrap 
gedeeld met de medewerkers.  
 

De aanpak  

Het is belangrijk om een aanpak te hebben. Nog 
belangrijker is het om een aanpak te hebben die 
aansluit bij de cultuur van de organisatie 
(situationele veranderstrategie).viii  

De verandering naar zelfsturende teams gaan we 
niet alleen doen, we maken gebruik van de 
expertise van Kern Konsult, in persoon van Ineke 
Khalil. Hiermee halen we de aanpak naar binnen 
om het teamondernemerschap te ontwikkelen.ixx.  

Ook worden we voorzien van het boekje : “Onze 
ijsberg smelt!” van John Kotter. Hierin wordt, op 
een speelse manier, het 8 stappenmodel van 
Kotter besprokenxi. Volgens Kotter geef je de 
verandering goed gestalte met het succesvol 
doorlopen van de acht stappen (1. Creëer gevoel 
van urgentie, 2. Verzamel een leidende coalitie, 3. 
Ontwikkel een visie en strategie voor de 
verandering, 4. Communiceer om draagvlak en 
betrokkenheid te creëren, 5. Maak het anderen 
mogelijk om te handelen, 6. Genereer korte 
termijnsuccessen, 7. Houd het tempo hoog, 8. 
Creëer een nieuwe cultuur). 

Bij onze centrale aftrap in oktober 2013 wordt niet 
alleen de stip aan de horizon kort toegelicht door 

de directie en de teamstructuur bekend gemaakt, 
ook wordt daar onze externe deskundige 
voorgesteld. De externe deskundige licht de stip 
aan de horizon nog verder toe omkleed met wat 
theorie rondom de overstap naar teamonderne-
merschap. Met deze beperkte kennis is de typering 
van onze academie als een los zand teamxii een 
onbegrepen boodschap. En het roept verzet op. En 
niet alleen dat, ook de noodzaak en urgentie is 
voor de meeste niet helder. We doen het toch 
goed. We begeven ons al jaren in de top 3 van 
Nederlandse AC en BE opleidingen. 

In de eerste tijd na de aftrap van onze verandering 
wordt weinig mogelijkheid gevoeld tot dialoog en 
discussie, vooral ingegeven doordat de relatie 
tussen de medewerkers en de directie nog in een 
beginnend stadium verkeert (de directie is een half 
jaar daarvoor benoemd). 

De directie heeft in eerste instantie de 
teamstructuur bepaald en deze getoetst bij een 
paar collega’s. Na een kleine aanpassing, wordt de 
teamstructuur vastgesteld. De teams lopen gelijk 
met de studiejaren van onze studenten. De 
teamstructuur bestaat uit een verdeling in zes 
teams: jaarteam 1, 2, en 3-4 BE, 3-4AC, Praktijk 
(stage en afstuderen) en het onderwijsbureau. De 
teams variëren in grootte van zes tot elf personen.  

Bij de start zijn de contouren van de 
teamopdrachten van elk team opgesteld door de 
directie en de externe deskundige. De bedoeling is 
dat de teams in de volgende fase zelf de 
teamopdracht verder uitwerken. 
 

Reflectie op fase 1 

De basis die gelegd zou moeten worden in deze 
fase om te kunnen functioneren in de nieuwe 
samenwerkingsvorm, heeft onvoldoende vorm 
gekregen.  

De aanleiding tot veranderen is onvoldoende 
helder, het urgentiebesef wordt niet gevoeld. De 
weerstand voor de verandering is groot. 
Vermoedelijk versterkt doordat er nog weinig 
vertrouwen in de nieuwe directie was.  

Als aanpak worden twee theorieën 
(Teamondernemerschap en Kotter) gebruikt die 
niet verweven zijn. In de praktijk blijkt dat de 8 
stappen van Kotter nauwelijks aandacht krijgt. En 
de aanpak van teamondernemerschap is voor veel 
collega’s te ongestructureerd om zich mee te 
kunnen verenigen.  
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Hierdoor zijn we niet in staat een vliegende start te 
maken. 

In deze fase is het ook behulpzaam wanneer er 
een leidende coalitie wordt samengesteld die 
meehelpt in het uitdenken van de aanpak naar de 
nieuwe samenwerking en in het creëren van 
draagvlak. Bij AFM wordt pas veel later zo’n 
leidende coalitie gevormd en zorgt het ontbreken 
ervan in het begin er mede voor dat de startfase 
moeizaam verloopt.  
 

Fase 2, WENNEN & HERKENNEN 

Na de centrale aftrap gaan we over naar de 
volgende fase in de ontwikkeling naar 
teamondernemerschap: het wennen aan het 
werken in zelfsturende teams. Dat begint met het 
bepalen van de teamsamenstelling en aan de slag 
gaan met de teamopdracht. Daarnaast maken we 
een start om ons de drie bekwaamheden van 
teamondernemerschap eigen te gaan maken. 

 
Deze fase spitst zich vooral toe op de 
competentieontwikkeling. 

 
Bepalen teamsamenstelling 

Nu bekend is welke teamstructuur we hebben, 
mogen we voorkeuren aangeven in welk team we 
zitting willen hebben. In de periode 
november/december 2013 wordt duidelijk dat rond 
de 70% van de collega’s worden geplaatst op hun 
eerste voorkeur. Bij deze plaatsing wordt weinig 
rekening gehouden met de goede mix van 
persoonlijkheden, simpelweg omdat we niet 
iedereen even goed kennen in teamverband. Het 
blijkt al snel dat iemand tegen z’n zin in, in een 
team plaatsen averechts werkt. Na een week vindt 
er daarom nog een switch plaats. En dan kunnen 
we met deze samenstelling aan de slag! 

Elk team kent ook een teambuilder die een 
bijdrage levert aan de verandering naar 
teamondernemerschap. Zij zorgen ervoor dat de 
teamontwikkeling binnen het team op de agenda 

komt en blijft. In het begin is het zoeken naar een 
goede invulling van deze rol, omdat de neiging 
bestaat deze rol als voorzitter van het team te 
bezien. In de jaren die volgen krijgt de rol van 
teambuilder steeds meer gestalte. De teambuilders 
hebben intervisie met elkaar en nemen deel aan de 
later opgerichte klankbordgroep. In deze groep is 
elk team vertegenwoordigd en wordt er samen met 
de directie belangrijke thema’s binnen de academie 
besproken.  
 

Aan de slag met de teamopdracht 

Bij de start zijn de contouren van de 
teamopdrachten van elk team opgesteld door de 
directie en de extern deskundige. De bedoeling is 
dat de teams zelf de teamopdracht verder 
uitwerken. Het achterliggende idee hiervan is dat 
in zelfsturing ruimte gelaten moet worden voor de 
teams. Maar de teams hadden grote moeite met 
het goed invullen van de teamopdracht omdat voor 
de teams niet helder was wat binnen en wat buiten 
hun invloedsfeer lag.  

“Als we dan toch resultaatverantwoordelijk zijn, 
willen we weten waar we op afgerekend gaan 
worden. Dus beste directie, kunnen jullie ons kpi’s 
verstrekken?” Hoe vaak de verschillende teams 
deze vraag in het begin hebben gesteld, is niet bij 
te houden. Het gaf een hoop gemopper.  

Uiteindelijk is de directie overstag gegaan en heeft 
gehoor gegeven aan de vraag van de teams. Mede 
ingegeven doordat de directie had vernomen dat je 
in het begin van zelfsturing de touwtjes nog stevig 
in eigen handen moet nemen. Dus de directie 
produceert een lange lijst met kpi’s die als richtlijn 
kunnen worden gebruikt voor de teams (en laat 
nog steeds aan de teams over wat je wel en niet 
daarvan gebruikt, onduidelijkheid troef als je het 
de teams vraagt). En als je denkt dat het 
gemopper afneemt (de teams krijgen tenslotte 
antwoord op hun vraag), niets is minder waar! In 
een factor veel neemt de verontwaardiging toe, 
aan beide kanten! Want is dit wel de vraag van de 
teams? En had de directie wel zo’n lange lijst met 
kpi’s moeten geven waarvan zijzelf ook wel 
inzagen dat dit niet realistisch was om de teams op 
af te rekenen. Zeker in het begin. 

In het onbegrip wat we (directie en medewerkers) 
in het begin voor elkaar hadden, nam de 
onduidelijkheid over de teamopdracht een 
belangrijke plaats in. 

Fase 2, WENNEN & HERKENNEN 

1. Bepalen teamsamenstelling; 
2. Aan de slag met de teamopdracht; 
3. Het eigen maken van de drie bekwaamheden 

van Teamondernemerschap. 
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Het eigen maken van de drie bekwaamheden van 
teamondernemerschap 

In het gehele proces van teamondernemerschap 
staan drie bekwaamheden centraalxiii.  

 
Het verbinden doe je met je teamgenoten, met je 
collega’s. Dat gaat dus ongemerkt gedurende elke 
team(coach)bijeenkomst. Verbinden met je 
teamgenoten kan eigenlijk alleen maar door je met 
jezelf te verbinden, door te snappen hoe jezelf in 
elkaar zit en hoe je (typisch) reageert op de ander. 
Dat vraagt dus nogal wat van het individu. 
Gedurende de teamcoachingsbijeenkomsten wordt 
hier aandacht aan besteed en in de eerste 
bijeenkomst gebruiken we de MBTI als instrument 
om jezelf en de ander beter te begrijpen. In latere 
bijeenkomsten grijpen we nauwelijks nog terug 
naar dit instrument, terwijl het in het begrip van 
het gedrag van jezelf en de ander erg behulpzaam 
kan zijn.  

Het werkelijk verbinden met elkaar en met jezelf 
vraagt een bereidheid om constant te oefenen om 
het gedrag ons eigen te maken. Daar zijn we dan 
ook nog lang niet mee klaar.  

Samen sturen op presteren en leren vraagt een 
samenwerking die gekenmerkt wordt door visie op 
samenwerken, rolhelderheid hebben en 
aanspreekbaar zijn.  

We zullen individueel onze eigen ambitie moeten 
verbinden met de organisatie-ambitie. En we zullen 
moeten leren om de resultaatverantwoordelijkheid 
te gebruiken als sturingsmogelijkheid. Tot nu toe 

zijn we minimaal in staat geweest om invloed uit te 
oefenen op het hiërarchische apparaat. Door ons 
eigenaar te gaan voelen èn mede-eigenaar, 
vergroten we die invloed.  

De volgende teamcoachingsbijeenkomsten worden 
ingeruimd om het samenspel van eigenaar en 
mede-eigenaar in de vingers te krijgen. We zijn 
wel gewend om ons ergens eigenaar van te voelen 
en daar naar te handelen (de één meer dan de 
ander overigens), het zijn van een mede-eigenaar 
is minder vanzelfsprekend. We zijn van nature niet 
zo geneigd om mee te kijken met de ander. 
Misschien is dit eigen aan het onderwijs?  

Ook in het samen sturen op presteren en leren 
blijven we ons ontwikkelen. We oefenen met het 
geven en ontvangen van feedback binnen onze 
teams die als input dient voor ons persoonlijke HR-
gesprek met de directie. In jaar drie wordt de 
teamjaarcyclus verweven met de HR-cyclus zodat 
het een blijvende aandacht heeft. Zie verder bij de 
beschrijving van fase 3.  

De laatste bekwaamheid van 
teamondernemerschap gaat over het slim bewegen 
in het krachtenveld.  

 
Om je doelen te realiseren en plezier in het werk te 
behouden, moet je slim bewegen in het 
krachtenveld. Dit betekent dat je uit de greep moet 
blijven van je eigen improductieve patronen en die 
van de organisatie; twee veel voorkomende 
patronen zijn: het ouder-kind patroon en gevangen 
raken in de hectiek van alledag. Slim bewegen 
betekent ook: de tijd nemen om je een realistisch 
beeld te vormen van het speelveld waarin je 
beweegt, zodat je je tijd en energie het meest 
effectief in kunt zetten.  

In onze dagelijkse realiteit is dit misschien wel de 
moeilijkste van de drie bekwaamheden van 
teamondernemerschap. Het vraagt om iets wat in 
de waan van de dag niet bestaat: tijd en rust. 
Want ogenschijnlijk vinden we in de waan van de 
dag dat alles wat niet direct met de student en het 
onderwijsproces te maken heeft, van minder 

Drie bekwaamheden voor goed 
teamondernemerschap: 

1. Verbinding maken; 
2. Samen sturen op presteren en leren; 
3. Slim bewegen in het krachtenveld. 

Slim bewegen in het krachtenveld: 

1. Structureel tijd vrijmaken voor rust en reflectie;  
2. De realiteit van het krachtenveld onder ogen 

komen en; 
3. Koers bepalen vanuit je eigen positie. 

Samen sturen op presteren en leren 

1. Intrinsiek eigenaarschap: verbinden organisatie-
ambitie met eigen ambitie; 

2. Oplijnen van resultaatverantwoordelijkheid in 
relatie tot sturingsmogelijkheid; 

3. Samenspel eigenaar / mede-eigenaar; 
4. Samenwerking partners, lijn en studenten 

opnieuw verhelderen; 
5. Samen sturen op presteren en leren: de 

teamjaarcyclus. 
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belang om tijd voor te (kunnen) maken. Het blijft 
een aandachtspunt, hoe vergevorderd we ook zijn.  

Met deze drie bekwaamheden zijn wij in de teams 
aan de slag gegaan. In het eerste jaar zetten we 
een standaard programma uit voor elk team: naast 
teamoverleggen waarin we de dagelijkse gang van 
zaken kunnen bespreken, worden er ook 
teamcoachingsbijeenkomsten gepland.  

De teams worden in de eerste jaren intensief 
begeleid door een externe teamcoach. Alle teams 
hebben dezelfde coach, de teams hebben in het 
begin geen keuze. Het inzetten van externe hulp is 
nodig voor de continuïteit van de ontwikkeling. Er 
is iemand nodig die het opstart, die de beweging 
erin houdt en die de teams kan coachen op het 
ontwikkelen van nieuwe gedrag.  

Het eerste jaar kennen deze 4 
teamcoachingsbijeenkomsten een vaste 
onderwerpen, die wel op maat gemaakt worden 
voor elke team. 

 
En in deze vier bijeenkomsten leren we ook de drie 
bekwaamheden ons eigen te maken. In ieder geval 
maken we er een start mee.  

De praktijk leert dat het organiseren van 
teamcoachingsbijeenkomsten cruciaal is voor de 
ontwikkeling van de teams. In de onderwijspraktijk 
is er door de vaste roosters zelden op korte termijn 
een moment te vinden waarop iedereen kan. We 
dus zijn gebaat bij vast geplande momenten, maar 
ook zijn we gebaat bij de externe begeleiding. We 
moeten ons bekwamen in de nieuwe vaardigheden.   

In het tweede jaar laten we de invulling van de 
teamcoachingsbijeenkomsten meer vrij voor de 
teams. En met welke teamcoach de teams de 
bijeenkomsten wil laten begeleiden (er is inmiddels 
keuze uit een coachpool van drie teamcoaches). De 
momenten worden nog steeds geroosterd.  

We zorgen voor een stand van zaken tot nu toe en 
een vooruitblik naar het komende jaar (2015-
2016) middels een trajectboekjexiv Dit geeft een 
aanzet tot onze toolbox teamondernemerschap. 

We zorgen dat de teambuilders (het teamlid van 
het team dat een bijdrage levert om de 
teamontwikkeling blijvend op de agenda te 
houden) met elkaar samen verder leren door een 
professionalisering in teamondernemerschap.  

En de teams en de directie komen in de loop van 
de jaren dichter bij elkaar. Ze weten elkaar steeds 
beter te gebruiken als gelijke partner in plaats van 
hiërarchische partner. 

Er begint dus een substantie te ontstaan. We raken 
enigszins gewend aan teamondernemerschap en 
we beginnen de voordelen te zien: we, 
medewerkers èn directie, worden steeds beter in 
het vervullen van onze rollen. 

Steeds vaker valt het ons op dat dingen als vanzelf 
beginnen te lopen, weten we problemen niet alleen 
te lokaliseren, maar ook op te lossen binnen de 
teams en over de teams heen. En we benoemen 
het ook steeds vaker naar elkaar toe.  
 

Reflectie op fase 2 

In het begin van deze fase hebben veel 
medewerkers grote weerstand. Dat komt omdat we 
het nut en noodzaak maar moeizaam kunnen zien. 
Veel onbegrip is er over te volgen aanpak. De 
medewerkers vinden dat er te weinig structuur 
wordt geboden, de directie vindt dat de 
medewerkers te weinig initiatief tonen en gaan 
doen. Wij tegen over zij. En dat is allemaal te 
begrijpen doordat we vanuit een andere 
verandervoorkeur redeneren.  

Dit is goed te illustreren aan de hand van het 
kleurendenken xv van De Caluwé en Vermaak. Aan 
alle medewerkers is gevraagd om de kleurentest in 
te vullenxvi en daaruit blijkt dat de directie een 
groen/witte voorkeur heeft, de medewerkers 
hebben overwegend een blauw/rode 
verandervoorkeur. 

Vanuit een groene voorkeur bezien heeft 
veranderen en leren zo ongeveer dezelfde 
betekenis: als je leert, verander je. En als je 
verandert, dan leer je. Het gaat er bij individuen, 
teams of organisaties om het je eigen te maken 
van nieuwe vermogens, om je aan te passen aan 
veranderde omstandigheden of het bewust worden 

Teamcoachingsbijeenkomsten het 1e jaar 

1. MBTI, elkaar beter leren kennen, veiligheid 
vergroten; 

2. Samenspel eigenaar – mede-eigenaar; 
3. Samenwerken met elkaar, voortbouwen op 

elkaar, keuzes en besluiten nemen, betrouwbaar 
zijn in afspraken nakomen; 

4. Eigen functioneren als docent, elkaar benutten 
als klankbord, een veilige leeromgeving creëren, 
elkaar helpen, zorg voor elkaars welzijn. 
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van je manieren van doen en kijken. Bij de witte 
voorkeur zijn zelforganisatie, betekenisgeving en 
wilsvorming de centrale begrippen. Verandering 
vindt autonoom plaats: alles stroomt altijd en alles 
is (al) in beweging. 

Daar staat dus de blauw/rode voorkeur van de 
medewerkers tegenover. De blauwe 
verandervoorkeur is gebaseerd op het empirisch en 
rationeel optimaliseren van processen. Hierbij 
worden de deugden van efficiënt organiseren, van 
gedetailleerd specificeren en van scherpe planning 
en controle onderstreept. Eerst denken (via 
definiëren en ontwerpen) en daarna doen 
(implementeren of uitrollen) is het adagium. Het 
geloof vanuit de rode voorkeur is dat 
veranderingen alleen plaatsvinden in persoonlijke, 
open en respectvolle conversaties. En daarbij geef 
je steun, erkenning, perspectief en respect aan 
anderen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet! Een tevreden medewerker is 
een productieve medewerker. 

Vanuit deze theoretische weerspiegeling is het te 
verklaren waarom de directie en de medewerkers 
in de beginjaren van onze verandering behoorlijk 
tegenover elkaar staan: wij tegen zij. Geen van 
beiden kanten is in staat om voorbij zijn eigen 
voorkeur te kijken, laat staan te handelen. Dit is 
overigens een geheel onbewust gebeuren en het 
duurt zo’n anderhalf jaar voordat we de deze 
verschillen bewust gaan zien en er langzaamaan 
naar kunnen handelen.  

De praktijk wijst ook uit dat de grote teams (van 
tien à elf personen) meer moeite hebben om te 
komen tot goede samenwerking en werkbare 
teamwerkwijze. Inmiddels hebben we geleerd wat 
werkt en niet werkt met grote teamsxvii.  

Ook wijst de praktijk uit dat de samenstelling qua 
persoonlijkheden erg bepalend is voor het 
vermogen van een team. Er zijn teams die al snel 
naar een redelijke volwassen teamniveau 
opstomen, terwijl er ook teams zijn die überhaupt 
moeite hebben met het samenwerken tussen de 
individuen, zij bevinden zich duidelijk nog in de 
juniorfase van teamontwikkelingxviii.  

De teamopdracht per team was marginaal 
duidelijk. Hierin wordt zichtbaar dat werken met 
zelfsturing betekent dat je van beide kanten 
(directie en medewerkers) moet zoeken naar de 
balans tussen kaders geven en vrijlaten. En zo zien 
we dus uit dat de weg naar teamondernemerschap 
er één van balanceren is. In dit geval tussen 

richting/instructies geven door de directie en het 
gezamenlijk ontdekken waar een team van is 
(tussen teams en directie). Niet alleen de teams 
zijn aan het ontdekken, ook de directie loopt gelijk 
op met de medewerkers in de ontdekkingstocht.  

Na twee jaar, midden in fase 2, gebeuren er een 
paar cruciale dingen:  

1. een leidende coalitie wordt opgericht en 
2. de directiesamenstelling verandert. 

Die leidende coalitie bestaat uit een aantal 
collega’s die een belangrijke rol hebben in de 
veranderingen die ons bezig houden. Het heeft niet 
zo zeer met de verandering van teams te maken, 
als wel met het project van de ontwikkeling van 
het nieuwe curriculum. De leidende coalitie zorgt 
voor een breder gedragen platform om alle 
veranderingen goed in te bedden in de organisatie. 
Door een directiewissel, staat de directeur er een 
half jaar alleen voor, voordat de directie weer 
voltallig wordt.  

Deze fase blijkt van groot belang in de relatie met 
de medewerkers. De taken van de directie worden 
tijdelijk over meer personen verdeeld en het wij/zij 
gehalte wat nog over is, brokkelt heel snel af. Een 
directie bestaande uit één persoon heeft in het 
kader van teamondernemerschap voordelen: er is 
simpelweg geen mogelijkheid voor de directeur om 
in het oude hiërarchische patroon te blijven 
hangen en alles alleen te doen. Dat er toch een 
adjunct directeur komt, heeft te maken met de 
opgelegde kaders vanuit het College van Bestuur.  

Niet alleen in de relatie met de directeur ontstaat 
een volwassener patroon, ook binnen de teams is 
dat zichtbaar. In de afgelopen drie jaar maakt elk 
team een eigen teamontwikkeling door die past bij 
het willen en kunnen van de teamleden. Zijn we in 
het begin heel erg met onszelf bezig en met het 
eigen team, na twee jaar beginnen we voorzichtig 
om ons heen te kijken. Ondanks dat elk team zijn 
eigen teamontwikkeling doormaakt, blijven we ook 
met elkaar in beweging. 

Ook de externe begeleiding is in deze fase 
belangrijk en onmisbaar om de teams en de 
teamleden te ondersteunen in het werkbaar maken 
van de bekwaamheden van 
teamondernemerschap. De externe focus helpt bij 
het zorgdragen voor een goede vormgeving en 
invulling van de nieuwe overlegvormen: het 
klankbordgroepoverleg en het teamoverleg.  
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Onze externe deskundige had niet met alle teams 
een goede aansluiting en na anderhalf jaar werd 
duidelijk dat de teamontwikkeling baat had bij 
zelfgekozen teamcoaches. De teams waren 
inmiddels in staat om hun eigen coachvraag te 
formuleren. De winst was dat dit vanuit de teams 
zelf naar voren is gekomen en dat de directie 
ruimte gaf om het vorm te geven.  

Aan het einde van fase 2 wordt merkbaar dat we 
bekwamer worden. We realiseren ons dat we tot 
nu toe het creëren van draagvlak nog onvoldoende 
hebben gedaan en zetten dat recht door alle 
collega’s te betrekken bij verdere ontwikkelingen. 
Hierbij worden we geïnspireerd door een collega-
academie binnen Avans die werken met 
carrouselgesprekken. Een carrouselgesprek geeft 
de ruimte aan elk individu om zich uit te spreken 
over de vraag/vragen die centraal staan. Wij 
starten met de vraag wat goed ging en wat beter 
had gekund. Door te focussen op de vraag en niet 
gelijk op de oplossing, en door te luisteren naar 
elkaar (elkaar dus niet in de rede vallen), creëren 
we ruimte waarbij ieders mening gehoord wordt. 
Met dit krijgen we een rijke opbrengst aan 
inzichten in onze missers en onze successen om 
verder uit te bouwen. Bovendien creëert het 
draagvlak wat we zo graag wilden hebben. 

De carrouselgesprekken hebben we ook ingezet bij 
de vraag welke teamstructuur het beste past bij 
onze toekomstige situatie. En we zullen het in het 
vervolg nog vaker inzetten, omdat we er allemaal 
erg positief over zijn.  
 

Fase 3, STABILISEREN & DOORONTWIKKELEN 

En dat is de fase waarin we nu zitten. Met de 
overgang naar een nieuwe teamstructuur en –
samenstelling.  

We staan aan de vooravond om per 1 februari met 
een nieuwe teamstructuur en –samenstelling 
verder te gaan. We zullen op een aantal gebieden 
een paar stappen terug doen, namelijk het wennen 
aan elkaar in de nieuwe teams en het ontwikkelen 
van nieuwe werkwijzen, verdeling van taken en 
omgang met elkaar. Het is verleidelijk om de oude 
patronen van de oude teams mee te nemen naar 
de nieuwe teams. Een groot deel van de oude 
teamleden blijft namelijk in hetzelfde team. Dus 
hoe zorgen we er met elkaar voor dat we ruimte 
laten om per team weer nieuwe werkwijzen, 
rolverdelingen en omgangsvormen te creëren? 
Zonder dat we al het goede van de afgelopen drie 

jaar over boord zetten. Kortom de uitdagingen in 
samenwerken met elkaar blijven! 

We zullen de teamopdrachten moeten herzien 
omdat we nieuwe teams hebben geformeerd. Dit 
zullen de teams gezamenlijk met directie doen. En 
het belangrijkste: we gaan door met het 
ontwikkelen naar volwassen 
resultaatverantwoordelijke teamsxix, waarbij we: 

- naast de verantwoordelijkheid voor het 
voorbereiden, evalueren en bijstellen van het 
onderwijs, in overleg meer 
verantwoordelijkheden als team nemen en 
krijgen (is het mogelijk om naast de 
budgetverantwoordelijkheid voor het 
onderwijs ook de verantwoordelijkheid voor 
de in-, door- en uitstroom van collega’s te 
kunnen dragen?);  

- onze individuele HR-cyclus meer gaan 
vervlechten met de teamjaarcyclus door oa 
zowel als teamlid en als team aanspreekbaar 
te zijn op het goed functioneren in de eigen 
inhoudelijke rolverantwoordelijkheden en 
daar waar we nog niet voldoende presteren, 
investeren in ons eigen leren;  

- steviger worden en minder kwetsbaar zijn in 
het krachtenveld en;  

- zelf initiatieven nemen voor onze eigen 
team- en organisatieontwikkeling (o.a. door 
carrouselgesprekken). 

En hoe blijven we onze teamontwikkeling op de 
agenda houden zonder de externe hulp waar we 
sinds januari 2017 geen gebruik meer van maken?  

In dat kader gaan we verkennen hoe we elkaar 
intern kunnen helpen met teamcoaching, waarbij 
één collega in ieder geval de trekkende rol met 
betrekking tot de verdere implementatie van 
teamondernemerschap krijgt. Want ook in fase 3 
en 4 is aandacht voor teamontwikkeling en voor de 
drie bekwaamheden van teamondernemerschap 
belangrijk.  

Binnen AFM zoeken we naar mogelijkheden waarbij 
de teambuilder van het ene team het andere team 
coacht, ook binnen Avans zoeken we ook naar die 
mogelijkheid. Steeds meer academies gaan werken 
in zelfsturende teams, waardoor op langere termijn 
een pool van interne teamcoaches kan ontstaan 
die ons kan helpen met onze teamontwikkeling (en 
tegelijkertijd helpen we daarmee andere 
academies).  
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Het zal in de toekomst ook een interessante, soms 
hobbelige weg zijn, die meer dan de moeite waard 
is om te bewandelen. Het uiteindelijke doel is 
natuurlijk om fase 4, COMPETENT ZIJN & BLIJVEN, 
te bereiken! 
 

 

Cruciale aspecten / conclusie 

Het werken aan teamondernemerschap legt bloot 
waar het pijnlijk is in de organisatie. De eerste 
twee fasen zitten vol ongemak en frustratie.  

In het begin is dat binnen AFM de relatie tussen de 
directie en de medewerkers. Daarnaast is er 
ongemak over verantwoordelijkheid nemen en 
ondernemen binnen de kaders van de organisatie. 

De behoefte aan duidelijke kaders is erg groot bij 
AFM, ingegeven door de type mensen, maar ook 
door de taakgerichte componenten die het 
onderwijs bevat. Om dan buiten de standaard 
kaders te gaan, vraagt veel flexibiliteit van de 
medewerkers èn directie. 

De doorlooptijd van deze fasen zou idealiter zo kort 
mogelijk moeten zijn, om zo snel als mogelijk de 
investering te laten renderen. Bij AFM hebben we 
een lange aanloop gehad, fase 1 en 2 hebben ons 
zeker 2,5 jaar gekost. Kennelijk was dit de route 
die wij moesten lopen. Nu kunnen we de vruchten 
van die investering steeds vaker plukken en zijn 
we in staat om onszelf verder door te ontwikkelen. 

We hebben ontdekt dat er een aantal stimulerende 
en een aantal stagnerende factoren zijn. We weten 
nu wat we dus moeten uitvergroten en wat we 
moeten vermijden.  

 
Bij elke grote verandering helpt het om een 
leidende coalitie op te richten, vooral om draagvlak 
te creëren en tot een goed gedragen aanpak te 
komen. De carrouselgesprekken helpen om de 

ingewikkelde vragen te kunnen bevatten en 
uiteindelijk te kunnen omzetten naar gedragen 
oplossingen. Het geven en nemen van ruimte aan 
elkaar helpt in de ontwikkeling naar nieuw gedrag. 
Iedereen is anders en gaat anders om met de 
verandering. Het accepteren van elkaar daarin 
helpt in het bekwamen in het teamwerken. 
Overigens is dit bij ons in het begin zeker geen 
stimulerende factor geweest, eerder een 
stagnerende factor omdat we elkaar niet begrepen.  

De forse investering die AFM heeft gedaan om de 
overstap te maken naar teamondernemerschap 
heeft er toe bijgedragen dat we überhaupt zo ver 
zijn gekomen. De constante aandacht die we 
ervoor hebben gehad, hadden we zelf nooit voor 
elkaar kunnen krijgen en was ons avontuur 
waarschijnlijk al veel eerder een stille dood 
gestorven.  

 
Het besef dat we allemaal (directie en 
medewerkers) op hetzelfde niveau in de 
ontwikkeling van teamondernemerschap staan is 
heel belangrijk om überhaupt tot ontwikkeling te 
komen. Zodra je elkaar onbedoeld het verwijt 
maakt dat de directie geen (hiërarchische) sturing 
geeft en de medewerkers geen eigen initiatief 
tonen, is het niet mogelijk om als gelijkwaardige 
partners het avontuur van teamondernemerschap 
aan te gaan en de ontwikkeling van de zelfsturing 
tot volle bloei te laten komen. 

En het besef dat het gaan van de weg naar 
teamondernemerschap er één van balanceren is, 
voor zowel de directie als de medewerkers/team 
tussen richting geven en krijgen en vrijlaten in het 
maken van eigen keuzes in het functioneren als 
medewerker en team, is een cruciaal aspect in het 
laten slagen. De dialoog met elkaar is een 
noodzakelijk iets. En tegelijkertijd is het cruciaal 

Stagnerende factoren  

1. Weinig vertrouwen tussen medewerkers en 
directie; 

2. Het wij / zij gevoel: de weerstand door onbegrip 
over nut een noodzaak bij de medewerkers, 
draagt niet bij aan het willen en kunnen 
veranderen van gedrag; 

3. De plompverloren start zonder al te veel 
gestructureerde informatie te verstrekken over 
de verandering heeft niet bijgedragen aan een 
snelle doorlooptijd. Het vergrootte de weerstand 
en dat maakte het moeizaam om te kunnen 
ontwikkelen in teamondernemerschap.  

Stimulerende factoren 

1. Het inrichten van een leidende coalitie; 
2. Het betrekken van alle medewerkers middels 

carrouselgesprekken; 
3. Ruimte geven en nemen; 
4. Stoïcijns volhouden; 
5. Het laten begeleiden door een externe zorgt 

voor onverdeelde aandacht voor de overstap 
naar teamondernemerschap. 
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dat de teams zich kunnen focussen op hun 
teamopdracht en het idee hebben dat zij vooral 
werken aan dat waarvoor zij bestaan.  

Het laatste cruciale aspect van onze reis naar 
teamondernemerschap gaat over dat het tijd kost 
om nieuw gedrag aan te leren en dat te 
internaliseren. De ontwikkeling naar 
teamondernemerschap vraagt om een lange adem 
en stoïcijns koers houden. Niet bij de minste of 
geringste tegenslag opgeven, maar doorgaan met 
het eigen maken van de drie bekwaamheden voor 
goed teamondernemerschap. Zowel de directie als 
de medewerkers hebben laten zien dat ze dat 
kunnen. En dat heeft vooral bijgedragen aan het 
resultaat tot nu toe.  

Het uiteindelijke doel van werken in zelfsturende 
teams is natuurlijk dat de voordelen die ons dat 
brengt, positieve effecten hebben op de kwaliteit 
van het onderwijs. Dat is een mooi onderwerp voor 
het volgende artikel! 
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