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Diagnose teamfasen (T0-T3 ) 

 

T0 – Volkstuinteam 

 

Zekere kenmerken  

Teamleden hebben hun eigen afgeronde taak of specialisme.  

Er is geen onderlinge afhankelijkheid voor het bereiken van doelen.  

Teamleden kunnen vrijwel geheel zelfstandig succes behalen.  

Teamleden hebben over hun taken maar weinig contact met elkaar.  

Mogelijke kenmerken   

Men ervaart collegialiteit en noemt de groep zelfs een team.  

Er wordt kennis gedeeld en er wordt voor elkaar gezorgd.   

E is een manager of leider die in het team, of boven het team staat.  

Het team is mogelijk veel groter dan 12 personen.  

 

 

T1 – Taakteam 

 

Zekere kenmerken  

Teamleden hebben een gemeenschappelijk doel geformuleerd.  

Men is afhankelijk van elkaar voor het bereiken van resultaat.  

Het team heeft commitment naar elkaar uitgesproken.  

Er zijn duidelijke werkafspraken + taakverdeling.  

Mogelijke kenmerken   

Er is één teamleider.  

Men heeft het gevoel er samen voor te staan, als eenheid.   

Men vindt het soms lastig om met verschillen om te gaan.   

Het team wordt collectief verantwoordelijk gehouden voor succes.  
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T2 – Zelfsturend team 

 

Zekere kenmerken  

Het team neemt zelfstandig beslissingen over taakuitvoering.  

Duidelijke kaders en randvoorwaarden bakenen het speelveld af.  

Teamleden nemen veel initiatief en verantwoorden zich achteraf.  

Het leiderschap is op afstand, of wordt verdeeld of het wisselt.  

Mogelijke kenmerken   

Het team stelt de eigen doelen vast.  

Taken kunnen rouleren.  

Er zijn af en toe conflicten over macht en invloed.   

Het team evalueert/leert zelfstandig en past plannen zelf aan.  

 

 

T3 - Topteam  

 

Zekere kenmerken  

Het werk van teamleden past naadloos op elkaar.  

Men voelt zich 100% bezield en geïnspireerd. Er is een ‘heilig’ geloof.  

Er is geen ruimte voor ego’s. Het vertrouwen is maximaal.  

Communicatie is efficiënt: een half woord is genoeg.  

Mogelijke kenmerken   

Het team is plotseling ontstaan door urgentie.  

Er is een sterke leider met veel gezag.  

Conflicten vlammen op maar worden snel functioneel gemaakt.   

Er is een sterk gevoel van tijdelijkheid.   
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