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Meer dan de som der delen344

Het is opvallend hoe populair systemisch werken met teams 
is geworden bij trainers en coaches. Over wat dat precies is 
en welke methoden je daarbij moet gebruiken, verschillen 
echter de meningen. Sommige zijn exclusief het domein van 
systeemdenkers, zoals opstellingen, andere zijn wat meer al-
ledaags, bijvoorbeeld werken met teamrollen.

Niet alle onderstroom 
is onbewust.
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In dit hoofdstuk zal ik het team als systeem beschrijven doot de groepsdynamische bril. Mijn 

doel is niet de geschiedenis van groepsdynamiek te beschrijven. Wel wil ik proberen wat hou-

vast en inzicht te bieden, omdat veel mensen die met teams werken ofwel huiverig zijn om 

al die ‘lastige’ processen in de onderstroom te benaderen ofwel de groepsdynamiek volledig 

platslaan door kortweg te verwijzen naar ‘de onderkant van de ijsberg’ – relaties en gevoelens 

en dergelijke.

Groepsdynamiek is echter complex. Je kunt natuurlijk wel eenvoudigweg willen adresseren 

‘wat er aan de hand is’, maar het is beter om wat dieper in de materie te duiken. Want wat er aan 

de hand is, laat zich niet altijd zo makkelijk vangen. Overigens richt ik me hier op begrijpen en 

niet op beïnvloeden. Het interventieperspectief laat ik buiten beschouwing.

Het woord ‘groepsdynamiek’ verwijst zowel naar groep als naar dynamiek en ik zal beide be-

grippen kort duiden. Ik zal vooral uitweiden over het thema onderstroom – ook al zo vreselijk 

populair. Daarbij zal ik teruggrijpen op een bron uit 1958, van William Schutz.

19.1 Het team als systeem

In ons land ontstond begin jaren tachtig van de twintigste eeuw de sociotechniek, afgeleid van 

het systeemdenken, die de samenhang van organisatiestructuur met het sociale systeem van 

mensen onderzocht. Er werd gesteld dat mensen meer regelruimte moesten krijgen. Het woord 

‘team’ was toen in ons land nog geen gemeengoed. Dat kwam pas begin jaren negentig, onder 

meer door het werk van de Amerikaan Peter Senge. In zijn beroemde boek The Fifth Discipline 

(1990) bracht hij systeemdenken en ‘mentale modellen’ naar het grote publiek. Hij noemde vijf 

wegen naar succes (disciplines), waarvan ‘teamleren’ er één was.

Op het niveau van groepen heeft systemisch werken wortels in de systeemtherapie voor ge-

zinnen, waarbij het uitgangspunt is dat bijvoorbeeld de criminele dochter geen probleemgeval 

op zich is, maar de zwakste schakel van het probleemgezin. Ook komen veel inzichten uit de 

psychoanalyse. Bert Hellinger, de Duitse psychotherapeut die fenomenologisch werkte en die 

we tot de holisten rekenen, ontwierp familieopstellingen en later organisatieopstellingen. Op 

dit gebied is inmiddels een uitgebreid vakgebied ontstaan, met talloze opleidingen en heel wat 

literatuur.

Vervagende grenzen en context
Denken over teams veronderstelt een ‘groep’ als eenheid. Sociologen waren het er lange tijd 

over eens dat een groep aan een aantal kenmerken moest voldoen om een groep te zijn. Denk 

aan onderlinge relaties, communicatie en een doel (al zijn er mensen die beweren dat er groe-

pen kunnen voortbestaan zonder enig doel). In plaats van een doel kunnen we ook een reden 

van bestaan gebruiken. Wat onbetwist leek, is dat een groep een grens heeft en dat groepsleden 
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het lidmaatschap erkennen van zichzelf en – als het meezit – ook van elkaar. Maar juist dit ken-

merk is in organisaties en teams van tegenwoordig steeds discutabeler. We zien teams die even 

plotseling verdwijnen als ze ontstonden, we zien mensen die ‘lid’ zijn van steeds meer groepen, 

we zien online communities ontstaan, virtuele teams en klanten die ‘deel’ worden van de or-

ganisatie, we zien mensen die half in en half uit het team meedoen en het zal niet lang meer 

duren voordat we robots net zo makkelijk als groepsleden zullen beschouwen als ieder ander. 

De groepsgrenzen zijn dus behoorlijk aan het vervagen.

Het leuke is dat nu juist de systeemtheorie daarmee prima overweg kan. Groepen en teams zijn 

per definitie subsystemen van het grotere geheel. Een ‘systeemgrens’ is altijd arbitrair, afhan-

kelijk van datgene waarop je je analyse richt. Teams kunnen hiervan leren, omdat ze nog best 

vaak lijken vast te zitten in binnen-buiten, opgesloten raken in hun eigen binnenwereld of zich 

juist lijken af te zetten tegen een (boze, vijandige of juist ideale) buitenwereld.

Een team wordt altijd sterk beïnvloed door de context, maar die beïnvloeding is wederzijds en 

de manier waarop de context bekeken wordt, is vaak een kwestie van perspectief. De context 

bestaat niet alleen uit een opschaling naar de wijdere buitenwereld in het hier-en-nu, maar 

vooral uit de beelden die zijn ontstaan over de historie ervan en over de toekomst – die ir-

ritante ‘stip op de horizon’, die maar niet uit ons blikveld wil verdwijnen. De context heeft in 

de belevingswereld van de teamleden dus niet alleen een ruimtelijke dimensie, maar ook een 

tijdsdimensie. Wie systemisch met teams aan de slag wil, zal altijd die context in ruimte en 

tijd erbij moeten halen. Een verschijnsel dat ik vaak tegenkom, is het team waarin een verhaal 

is ontstaan over de risico’s die je loopt als je eerlijk je mening geeft. Dat is ‘anderen’ ‘ooit’ duur 

komen te staan. ‘Ooit’ blijkt bij navraag acht jaar geleden en die ‘anderen’ zijn feitelijk onbeken-

den. Een systemische handicap van teams is dat ze gemiddeld genomen te veel zijn gericht op 

de toekomst (die ‘stip’) en niet stilstaan bij het verleden (ernaar terug is technisch nog onmo-

gelijk). Dit is niet slim, als dat de bron is van angsten in het hier-en-nu. Senge noemt ons in dat 

verband gevangenen van ‘het systeem’ en tegelijkertijd gevangenen van ons eigen denken. Ik 

denk aan de verstokte klagers, die er alles aan doen om hun beelden over de ‘daders’ in stand te 

houden en de indruk wekken dat ze altijd gelijk willen hebben.

Waarom systemisch werken?
Keer op keer zie ik hoe vruchteloos teamontwikkeling is wanneer je een enkelvoudige interven-

tie op het team loslaat. Vaak wordt een teamstructuur over organisaties ‘uitgerold’ die vervol-

gens in het geheel niet tot daadwerkelijk teamgevoel leidt. En wat te denken van het afserveren 

van een kennelijk zwakke teamleider, om later uit te vinden dat opvolgers nummer 2 en 3 de-

zelfde problemen tegenkomen? Dit zijn samengevat de punten die de systeembenadering ken-

merken.
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 Ɏ De aandacht gaat door systeemdenken naar de samenhang van alle actoren en factoren in 

het team.

 Ɏ Je ziet dat het teamleven een soort hologram is: in elk deel wordt het geheel weerspiegeld, 

het grote zie je in het kleine terug.

 Ɏ Teams zijn zelf ook weer deel van een groter geheel, de context komt in beeld en je krijgt oog 

voor het krachtenveld waarin het team opereert.

 Ɏ Je gaat werken met de complexiteit van het team en voorkomt daarmee dat je simplistische 

oplossingen aanbiedt.

 Ɏ Omdat er niet één duidelijke oorzaak is van verschijnselen, werkt systemisch kijken ‘ont-

schuldigend’: de vinger wijst niet één kant op.

 Ɏ Onvermijdelijk duik je ook in het verborgen, informele teamleven: de onderstroom.

Team(bege)leiders die niet systemisch denken, lopen het risico met een interventie het tegen-

deel te bereiken van wat de bedoeling was. Het waardevolle van kijken naar patronen is dat je 

ontdekt hoe deze zichzelf in stand houden. Teams doorzien dat niet altijd, maar als je hierover 

samen inzicht verwerft, voelt het team zich echt geholpen.

19.2 Een duik in de onderstroom

Het was Kurt Lewin die in 1947 het begrip Group Dynamics introduceerde. Groepsdynamiek is 

interessant, omdat veel gedrag van groepen niet te verklaren valt uit het gedrag van individuen 

afzonderlijk. Het lijkt alsof de groep een eigen, zelfstandige identiteit ontwikkelt.

Terwijl het begrip ‘groepsdynamica’ tientallen jaren vooral het domein bleef van de sociale we-

tenschappen, werd het begrip ‘onderstroom’ in korte tijd een publiekslieveling. Van mij mogen 

de begrippen door elkaar gebruikt worden, maar ‘onderstroom’ roept wel een negatieve associ-

atie op. Dat is onterecht, want in de onderstroom bevinden zich ook overtuigingen, relaties en 

gevoelens die het voor een groep mogelijk maken om überhaupt te functioneren.

Het begrip ‘onderstroom’ spreekt misschien wel zo tot de verbeelding omdat het een beetje 

spannend en duister is. Wie ermee kan werken, is als team(bege)leider vele malen effectiever 

dan wie ervoor terugdeinst.

En wat is het nu? Vooropgesteld: elke groep heeft – in mijn visie – altijd een reden van bestaan: 

het doel ofwel de taak. Daarnaast is elke groep ook altijd met zichzelf bezig, als instrument om 

aan de taak te kunnen werken. De relatie of wat in wat ouderwetsere vakliteratuur het sociaal-

emotionele domein wordt genoemd. In werkteams wordt vaak wat meer aandacht gegeven aan 

de taak, en in leer- en therapiegroepen gaat veel aandacht naar de onderlinge relaties. In wer-

kelijkheid heeft alles wat er gebeurt in een groep altijd een taakaspect én een relatieaspect. De 

handelingen en de gesprekken die met de taak te maken hebben, spelen zich vaker af in het 
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bewuste en zichtbare leven van de groep. Dit noemen we de bovenstroom. Veel van wat met de 

relatie te maken heeft, is minder bewust en minder expliciet: de onderstroom (zie figuur 19.1).

Figuur 19.1 boVenStroomthema’S en tegenhangerS in de onderStroom

Formele doelen en taken > Verborgen agenda’s

Rollen, functies, en werkrelaties > Informele rollen en verhoudingen

Informatie, meningen, kennis > Impliciete kennis en vaardigheden

Werkafspraken en procedures > Ongeschreven regels en normen

Je verklaarde missie en imago > Diepere waarden en identiteit

 In een groep beïnvloeden mensen elkaar de hele tijd, of ze nu willen of niet. Individueel gedrag 

heeft effecten op het groepsgedrag, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom. Het omge-

keerde geldt ook: de groep beïnvloedt het individu. Zo ontstaan algauw:

 Ɏ een systeem van onderlinge verhoudingen, relaties en rollen,

 Ɏ een geheel van ongeschreven regels, normen en waarden,

 Ɏ een proces van betekenisgeving – het is dus dynamisch.

Deze vormen de onderstroom. Groepsgedrag is de optelsom van individuele intenties, wensen 

en gedragingen van groepsleden. Het is interpersoonlijk. De onderstroom is niet alleen maar 

een wanordelijke chaos. Er ontwikkelen zich patronen. Deze ontwikkeling kent episodes of fa-

sen. Groepen kunnen door verschillende fasen gaan en ze kunnen ook verstrikt raken. Mensen 

kunnen elkaar vasthouden in bepaald gedrag, soms zonder dat ze zelf weten of begrijpen waar-

om. Ze leven bijvoorbeeld naar ongeschreven regels waarvan niemand de herkomst kent. Of ze 

koesteren overtuigingen die niet meer ter discussie worden gesteld. Als die regels en overtui-

gingen prettig en functioneel zijn, is dat mooi. Helaas is dat niet altijd zo.

Er zijn veel synoniemen voor het begrip onderstroom, zoals betrekkingsniveau, groepsproces, 

groepspsychologie, krachtenveld, chemie, atmosfeer en dieptestructuur. Sommige woorden 

verwijzen letterlijk naar onderen, zoals dat wat onder het tapijt geveegd wordt, onder tafel ge-

beurt, ondergronds gaat of in de onderwereld zit en in de onderbuik. Dat maakt het allemaal 

nog opwindender.

Je zou onderstroom zelfs cultuur kunnen noemen, omdat hij grotendeels onbewust is en diep 

verankerd in vaak maar half bewuste gevoelens en overtuigingen. Het interessante van de on-

derstroom is dat niemand er patent op heeft en dat het geen wetenschappelijk begrip is. Het 

kost weinig moeite om met elkaar vast te stellen dat ‘het er is’: iedereen ‘gelooft’ erin. Toch 

is de onderstroom niet meer dan een constructie van betekenissen die vooral bestaat in de 

hoofden en harten van mensen. Eigenlijk is het een metafoor en de onderstroom laat zich ook 

goed beschrijven in metaforen. Een voorbeeld is de fameuze ijsberg van McClelland. In dit be-
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kende plaatje is de onderstroom veel groter dan de bovenstroom. Het is de onderkant van de 

ijsberg die bepaalt waar deze uiteindelijk heen drijft. Het belang van de onderstroom is niet 

te onderschatten. Hij is misschien metaforisch en niet tastbaar, maar kan keihard zijn – als 

je buitengesloten wordt bijvoorbeeld, als er een onderhuidse machtsstrijd is of als je de regels 

van het spel niet kent. Daarbij komt nog dat groepsleden soms op onverwachte wijze op elkaar 

inhaken en dat daardoor meningen en gedrag versterkt worden. Een bekend voorbeeld is dat 

iemand openlijk kritiek uit op iets en dat ‘plotseling’ iedereen die klacht blijkt te hebben. Het is 

dan moeilijk na te gaan welk deel van het ‘eens zijn’ oorspronkelijk is en welk deel gevoed wordt 

door de behoefte om het eens te zijn.

Kenmerken van de onderstroom
Er zijn nogal wat misverstanden over de onderstroom, waarvan ik er vier uit de weg wil ruimen.

 Ɏ Niet alle onderstroom is onbewust. De onderstroom is grotendeels onbewust en onderbe-

wust. Kwesties uit de onderstroom zichtbaar maken, kan een schok van herkenning te-

weegbrengen. Ineens blijkt iedereen vergelijkbare gevoelens te hebben – ‘Hadden we dat 

maar eerder geweten’. Maar niet alles in de onderstroom is onbewust. Denk aan collectieve 

geheimen, taboes en stilzwijgende afspraken; er kan een team veel aan gelegen zijn om die 

in de ‘bewuste’ onderstroom te houden. Iedereen weet het, maar je hebt het er niet over.

 Ɏ Het is er altijd. Als we aannemen dat bovenstroom en onderstroom met elkaar verbonden 

zijn, dan is het per definitie onmogelijk om de onderstroom te bespreken. Want eenmaal 

aangeraakt, komt het besprokene direct aan de oppervlakte en wordt het deel van de bo-

venstroom. Omdat bij elke bovenstroom een onderstroom hoort, ontstaat dus steeds een 

‘nieuwe’ onderstroom. Je kunt de onderstroom daarom niet verwijderen en het heeft geen 

zin om te praten over veel of weinig onderstroom.

 Ɏ Het staat nooit stil. De onderstroom is een voortdurend veranderend en dynamisch sys-

teem. Ook als een team het gevoel heeft ‘vast’ te zitten in een patroon, is dat patroon in 

beweging, maar met de illusie van stilstand (zoals een draaikolk in een rivier). Een ander 

voorbeeld is het team dat steeds heen en weer slingert (oscilleert) tussen twee uitersten.

 Ɏ Het is niet logisch, wel psychologisch. Per definitie heeft iedereen een individuele beleving 

van de onderstroom. Er zijn wel collectieve opvattingen, zelfs als die onbewust zijn, zoals je 

ziet bij groepsdenken. Daarbij volgt de onderstroom een geheel eigen logica. De verschijnse-

len in de onderstroom komen ergens vandaan, voornamelijk uit behoeftes van mensen, en 

ze hebben meestal ook een functie, of die nu wenselijk is of niet. Denk aan de groep die een 

vijandbeeld maakt om zich onderling meer verbonden te voelen. Als je deze dynamieken 

enigszins kunt doorgronden, heb je de mogelijkheid om de onwenselijke effecten ervan weg 

te nemen.
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William Schutz en The Interpersonal Underworld

William Schutz (1925-2002) was een Amerikaanse psycholoog die in de jaren zestig van de twintigste eeuw 

onder meer werkte bij het beroemde Esalen Institute, waar veel kennis is ontwikkeld over (groeps)therapie. 

Bij het al even befaamde National Training Laboratories (NLT) raakte hij bekend met de T-groupmethoden. 

Hij was een tijd- en vakgenoot van beroemdheden als Carl Rogers en Abraham Maslow en doceerde aan 

grote universiteiten, zoals Harvard en Berkeley. Toch heeft hij niet veel sterrenstatus verworven en is hij 

tegenwoordig bij vakgenoten in ons land weinig bekend.

Schutz’ bekendste theorie is die van drie interpersonal needs van mensen in groepen en in onderlinge in-

teractie:

• inclusie: de behoefte erbij te horen (significance),

• controle: de behoefte aan invloed (competence),

• affectie: de behoefte aan warme, intieme relaties (loveability).

De behoeftes zijn interpersoonlijk, omdat ze alleen kunnen worden vervuld door mensen in onderling con-

tact, zowel in groepen als in tweetallen. Schutz onderzocht ze met behulp van vragenlijsten en gedragsob-

servaties en publiceerde zijn A Three-dimensional Theory of Interpersonal Behavior in 1958. Het werd herdrukt 

in 1966 met als nieuwe titel: The Interpersonal Underworld. Ik ken geen betere Engelse vertaling van wat wij 

nu onderstroom noemen: ‘undercurrent’ is het net niet.

Hoe een mens zich in de drie behoeftes ontwikkelt, is volgens Schutz een rechtstreeks gevolg van hoe je als 

kind bent benaderd door je ouders of verzorgers. De termen die hij hieraan koppelt, zijn aandacht (inclusie), 

discipline (controle) en warmte (affectie). Mensen verschillen zowel in de mate waarin ze hieraan zelf be-

hoefte hebben als in de mate waarin ze dit gedrag aan anderen laten zien. Dit is het verschil tussen wanted 

en expressed. Iemand met te weinig affectiebehoefte is bijvoorbeeld ‘onpersoonlijk’ en iemand met te veel 

inclusiebehoefte is ‘oversociaal’. Elk type kent volgens Schutz ook een ideaalstand en een pathologische 

variant: bijvoorbeeld ‘dwangmatig’ als pathologie van de behoefte aan controle.

Omdat mensen sterk verschillen in hun behoeftes, ontstaat in groepen een dynamisch geheel van relaties.

In 2009 publiceerde Schutz een update van zijn theorie. Daarin is affectie vervangen door de term ‘open-

heid’, omdat affectie een gevoel is, geen gedrag (en gevoelens kun je niet observeren, gedrag wel). Ook 

werd elk van de drie behoeftes gekoppeld aan een interpersoonlijke ‘positie’: inclusie is binnen of buiten 

(de groep), controle is boven of onder en openheid is open of gesloten. Schutz’ theorie is vandaag de dag 

nog steeds actueel, al maken niet veel teamcoaches er gebruik van.
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19.3 Vier interpersoonlijke behoeftes

De drie interpersoonlijke basisbehoeftes die Schutz noemt laten zich makkelijk vertalen in 

concrete wensen en gedragingen die je in een groep kunt observeren, zoals veel of weinig pra-

ten, je wel of niet aanpassen, een eigen plek willen hebben, complimenten geven of krijgen, 

wel of niet samen een biertje drinken, te laat of op tijd komen, wel of niet een taak op je nemen 

enzovoort.

In figuur 19.2 zijn niet drie, maar vier behoeftes te vinden. Ik heb inspiratie als behoefte toege-

voegd, vooral omdat ik de behoeftes die Schutz noemt te veel alleen over de relaties vind gaan. 

Dat is begrijpelijk, omdat hij vooral leer- en therapiegroepen onderzocht en geen taakgroepen 

of zelfs maar teams. Inspiratie heeft ook veel met het teamdoel te maken.

Omdat mensen verschillen in hun behoeftes, moet iedereen zich op elkaar afstemmen. Figuur 

19.2 laat dit zien als schuifjes op een mengpaneel. Inspiratie is daarbij de masterkey, omdat je 

zonder inspiratie sowieso weinig kunt beginnen met een team. Alle andere behoeftes zijn daar-

aan gerelateerd. Verder heb ik de behoeftes deels van eigen labels voorzien, die makkelijker te 

onthouden zijn.

Figuur 19.2 afStemmen Van de Vier interperSoonlijke behoefteS

Inclusie: erbij horen, groepsgrenzen

Intimiteit: openheid, jezelf laten zien

Invloed: macht en invloed, controle hebben

Inspiratie: zingeving, nuttig bezig zijn

Het bevredigen van de interpersoonlijke behoeftes is niet eenvoudig en vindt niet rechttoe 

rechtaan plaats. Je moet als groepslid altijd rekening houden met anderen – als je dat niet doet, 

komt er gedoe. Echter, vooral in groepen die met een opdracht (taak, doel, werk) bezig zijn, gáát 

het helemaal niet over die onderliggende behoeftes. Het bevredigen ervan gebeurt impliciet en 

dus in de onderstroom. Zolang iedereen krijgt wat hij wil, is het gezellig en kan men ongestoord 

aan de taak werken. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. In de onderstroom krijg je te maken 

met allerhande dilemma’s en conflicten en die zullen zich razendsnel vertalen naar gedrag in 

de bovenstroom.
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Inclusie
Inclusie gaat over het lidmaatschap en de grenzen van de groep, over de vraag of je mag mee-

doen, maar ook of je nog jezelf kunt blijven. Omdat mensen bang zijn – al dan niet bewust – 

voor uitstoting, geeft een onduidelijke groepsgrens in de regel onrust. De existentiële angst van 

ieder mens voor uitstoting zit zo diep dat twijfels over inclusie in de onderstroom altijd leiden 

tot gedoe in de bovenstroom. Vooral in beginnende groepen speelt dit thema sterk en dat heeft 

alles te maken met veiligheid.

Invloed
Iedereen heeft behoefte aan invloed op de omgeving, de een meer dan de ander. Dat levert een 

interessante dynamiek op van voorstellen doen, initiatieven ontplooien en dingen willen be-

palen, maar ook van die voorstellen aanvaarden, meebewegen of er juist tegenin gaan. Dit gaat 

over macht en positiebepaling in de groep. Het gaat over de vraag wie er aan de touwtjes trekt, 

of er voldoende sturing is en of je daarbij niet alle controle uit handen geeft. Balans zoeken 

op dit thema gaat soms als vanzelf, maar kan ook heel wat schermutselingen en competitie 

opleveren.

Intimiteit
Dit thema gaat over openheid en nabijheid in de groep. Net als bij de andere thema’s verschillen 

de behoeftes van teamleden op dit punt. De één vindt het pas veilig en vertrouwd als iedereen 

een jeugdtrauma op tafel heeft gelegd, voor de ander mag het allemaal wel wat zakelijker. Dus 

ook ten opzichte van intimiteit moet de groep een werkbare balans vinden. Mensen die gere-

serveerder zijn, kunnen bij anderen argwaan oproepen. Op hun beurt wekken die anderen weer 

irritatie op met hun persoonlijke belijdenissen.

Inspiratie
Dit gaat over de behoefte om zinvol bezig te zijn. Inspiratie is direct gerelateerd aan de doelen 

en taken van de groep en is dus nauw verbonden met de bovenstroom. Iedereen in het team 

vraagt zich af of het lidmaatschap wel voldoende oplevert. Net als bij de andere thema’s is dat 

per persoon verschillend. De één wil minimaal de wereld verbeteren, de ander vindt het al 

voldoende als niet te veel klanten boos worden. Tegenwoordig worden met betrekking tot dit 

thema termen gebruikt als bedoeling, het waarom, passie en bezieling.

19.4 Een dynamisch geheel van tegenstellingen

Teamwerk is een paradoxale bezigheid, al zullen niet alle teamleden dat direct beseffen. Ze 

ervaren de spanning die door de paradoxen en tegenstellingen worden opgeroepen echter wel, 

vaak in de onderbuik of de onderstroom. De tegenstelling die besloten zit in het adagium ‘ruim-

te door kaders’ is een bekend voorbeeld. En de onmogelijke uitspraak ‘eenheid in verscheiden-

heid’ is inmiddels een veelgehoord motto. Wie daar wat langer bij stilstaat, ziet echter dat die 
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eenheid problematisch kan zijn bij iets te veel verscheidenheid. En wat stilstaan betreft, ook 

‘vooruitgang door stilstand’ is paradoxaal, net als het geruststellend bedoelde ‘verandering is 

constant’. Ten slotte noem ik nog ‘zelfsturing’, een volstrekt paradoxaal begrip, dat door Paul 

Watzlawick (1970) niet genoemd, maar wel bedoeld werd toen hij de onmogelijke opdracht 

‘toon initiatief’ besprak. Team(bege)leiders herkennen bijna allemaal de worsteling van het an-

deren willen ‘aansporen’ tot ‘uit zichzelf’ dingen doen.

Sommige mensen vinden al die tegenstelling maar verwarrend. Verandermanagers zuchten 

vermoeid bij het ontmoeten van ‘weerstand’ en teamleiders raken verward wanneer teamleden 

om méér kaders vragen. Toch zijn al deze situaties vooral te begrijpen – en te beïnvloeden – 

als systemische verschijnselen, waarvan je overigens zelf deelgenoot bent. Je moet er niet aan 

denken dat er in een team helemaal geen tegenstellingen meer zouden bestaan. De afwezigheid 

van (de erkenning of het aangaan van) verschil is gelijk aan onverschilligheid.

De essentie van teamwerk
Ik zou zover willen gaan dat teamwerk in essentie draait om (het hanteren van) tegenstellin-

gen. Timothy Leary toonde dit eigenlijk al in zijn beroemde ‘roos’ van gedragsinteracties, die 

ik steeds meer ben gaan zien als de ultieme minikosmos van productieve samenwerking. Bo-

ven- en ondergedrag roepen elkaar op, terwijl samen- en tegengedrag zichzelf versterken. Je 

hebt alle gedragsvariaties nodig in een team. Ik denk zelfs dat samengedrag eigenlijk een stijl 

is waarbij de tegenstelling erkend en overbrugd wordt, terwijl bij tegengedrag de tegenstelling 

wordt geponeerd of uitvergroot.

Tegenstelling levert de spanning die nodig is om te kunnen samenwerken. Het zijn de noodza-

kelijke krachten van aantrekking en afstoting, van nabijheid en afstand die elk systeem zowel 

dynamisch maken als in evenwicht houden. Zonder dit dynamische evenwicht vervalt het sys-

teem in chaos. In termen van teams: de groep valt uit elkaar of wordt een nominale eenheid die 

in feite een verzameling individuen is, zonder relaties.

Terug nu naar de vier interpersoonlijke behoeftes. Schutz beschreef al hoe mensen altijd zul-

len verschillen in deze behoeftes en ook hoe sommige uitingen van behoeftebevrediging zelfs 

pathologisch, of dwangmatig kunnen worden. Hoewel hij ook de wederkerigheid van behoeftes 

beschreef (‘Ik wil niet uitgesloten worden’ en ‘Ik sluit anderen niet uit’), heeft hij weinig gezegd 

over het tegenstrijdige en soms zelfs paradoxale karakter van de behoeftes.

In teams en groepen observeer ik die tegenstrijdigheid wel degelijk. Het willen vervullen van 

een interpersoonlijke behoefte zie ik als een wens die tegelijkertijd de angst voor het tegendeel 

oproept. Een voorbeeld is de wens om erbij te horen die altijd gepaard gaat met de vrees om 

jezelf te verliezen (dit gaat op in gezonde situaties, ik heb het bijvoorbeeld niet over de wens 

van mensen in een sektarische omgeving om volledig te versmelten met het grotere geheel). In 
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tabel 19.1 geef ik enkele voorbeelden van de tegengestelde gevoelens die behoeftes oproepen bij 

individuen in de groep.

Tabel 19.1 Spanning op indiVidueel niVeau

Thema inclusie: grenzen Thema invloed: controle Thema intimiteit:  
openheid

Thema inspiratie:  
zingeving

Wens: erbij horen, erken-
ning, maar ook authentiek 
blijven en jezelf zijn

Wens: kunnen meebepa-
len, sturing, autonomie, 
ook beschermd worden

Wens: affectieve relaties 
hebben, openheid, 
warmte, ook afgrenzing 
van jezelf

Wens: iets bijdragen aan 
een betere wereld, of van 
anderen kunnen leren

Vrees: uitgestoten 
worden, maar ook jezelf 
verliezen en niet gezien 
worden

Vrees: onbeduidend of 
schuldig zijn (negatieve 
verantwoordelijkheid)

Vrees: tussen liefdeloos-
heid en te kijk staan, naakt 
zijn

Vrees: tussen zinloos 
bezig zijn en de hemel 
bestormen

19.5 Groepsvolwassenheid en efficiënte cohesie

Als we aannemen dat spanning, ontstaan uit tegenstelling, de energie levert die teams nodig 

hebben om te functioneren, dan is het nog wel de vraag wat het ‘vat’ vormt waarin deze ont-

branding veilig en doelmatig kan plaatsvinden. Wat houdt de groep als dynamisch systeem 

bij elkaar? Ik wil om dat te begrijpen twee begrippen introduceren: groepsvolwassenheid en 

efficiënte cohesie.

Taakvolwassenheid is niet voldoende
De meeste lezers zullen bekend zijn met de term ‘taakvolwassenheid’. Juist in combinatie met 

teams en zelfsturing wordt de taakvolwassen medewerker geroemd en in vele opleidingen leren 

team(bege)leiders dat teamleden zo taakvolwassen mogelijk moeten zijn: bereid én bekwaam.

Dat is mooi, maar ik wil daar groepsvolwassenheid aan toevoegen. Teamontwikkeling is iets 

wat zich in fasen kan (niet moet) voltrekken. Het model van Bruce Tuckman wordt in dit kader 

vaak van stal gehaald, maar ik vind dat niet toereikend. Niet alleen is het niet ontworpen voor 

teams (Tuckman noemde dat woord niet eens – Vroemen, 2012), het is ook een model dat wei-

nig systemisch kijkt. Het is te lineair en inmiddels ook te dogmatisch. Een team móét zich door 

al die fasen heen worstelen om ooit succesvol te kunnen zijn. Mijn observatie is dat teams soms 

ineens, als bij toverslag tot grote productiviteit en creativiteit kunnen komen en dat andere 

teams de ‘fasen’ steeds opnieuw doorlopen, en bovendien regelmatig door elkaar heen.

Ik zie de behoeftes van Schutz (die ze overigens koppelde aan de fasen van Tuckman) meer als 

thema’s dan als fasen. Net zoals mensen die volwassen worden nog restanten en varianten van 
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het ‘kind’ en de ‘adolescent’ in zich dragen, zijn de vier onderstroomthema’s altijd aanwezig – 

soms meer op voorgrond, dan weer op de achtergrond.

Zoals ik het begrijp, is de groep die volwassen wordt steeds beter in staat om balans te vinden 

op de vier thema’s. Het inclusievraagstuk betreft het neerzetten en constant opnieuw bepalen 

van veilige en betrouwbare groepsgrenzen. Bij het invloedvraagstuk gaat het om een werkbare 

en evenwichtige machtsverdeling, die ook steeds in beweging zal zijn. Met het intimiteitsvraag-

stuk zoeken groepsleden naar voldoende openheid en het inspiratievraagstuk, ten slotte, draait 

om zingeving. Bij het zoeken naar evenwicht ontstaan altijd spanningen en tegenstellingen. 

Een groep die deze spanningen niet goed hanteert, kan vast komen te zitten. Men raakt ver-

strikt in onwerkbare patronen in de onderstroom. Van een risico is sprake wanneer de groep de 

spanning negeert en er disbalans ontstaat. Wanneer de groep zich in een poging om de span-

ningen te hanteren overdreven aanpast, is sprake van een valkuil.

Tabel 19.2 Spanningen en onbalanS op groepSniVeau

Thema inclusie: grenzen Thema invloed: controle Thema intimiteit:  
openheid

Thema inspiratie:  
zingeving

Risico: mensen vliegen in 
en uit of doen half mee 
(social loafing)

Risico: enkelen gaan 
steeds meer domineren, 
anderen haken af

Risico: afstand houden, 
langs elkaar heen leven, te 
weinig vrije ruimte

Risico’s: te veel op 
resultaten sturen zonder 
bezieling

Valkuil: iedereen móét 
meedoen, de groepsdruk 
wordt te groot (verstik-
king)

Valkuil: op eieren lopen, 
iedereen moet gelijk zijn, 
niemand neemt initiatief

Valkuil: we keren onszelf 
helemaal binnenstebuiten

Valkuil: ‘we gaan de wereld 
verbeteren’

Kleefkracht in het systeem
Wie met een team werkt aan deze thema’s, zal merken dat er steeds meer verdieping ontstaat 

in wederzijdse acceptatie, vertrouwen en cohesie. Dat gebeurt niet altijd geleidelijk, eerder met 

horten en stoten. Deze cohesie is noodzakelijk en vraagt om een subtiele balans. Het is een 

belangrijk bestanddeel van wat wij-gevoel, saamhorigheid of teamgeest genoemd wordt. Co-

hesie is de bindende kracht die mensen bij elkaar houdt en die al bij de geboorte van een groep 

ontstaat. Zonder cohesie functioneert een groep niet. Je zou het de kleefkracht in het systeem 

kunnen noemen, zoals de zwaartekracht een planetenstelsel bij elkaar houdt.

De binding kan zwak zijn en dan valt het team uit elkaar of kost het veel te veel energie om de 

taak toch te volbrengen. De binding kan ook te sterk zijn en dan kost het te veel energie om je 

aan de groep(sdruk) te ontworstelen of ontstaat groepsdenken in een van zijn merkwaardige 

varianten, maar met doorgaans dezelfde uitkomst: de groep wordt disfunctioneel in het licht 
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van de taak en uiteindelijk ook in het licht van de relatie. Het team heeft efficiënte cohesie no-

dig: voldoende binding, met weinig energie. Als een dauwdruppel in een bloemkelk.

Deze binding ontstaat als functie van de manier waarop de groep volwassen wordt op de vier 

onderstroomthema’s. In de beginnende groep, waarin het lidmaatschap en de groepsgrenzen 

zich vormen (thema inclusie), ontstaat cohesie door het gevoel erbij te horen. Inclusie is een 

wederzijds proces: jij wilt in deze groep stappen en de groep laat jou toe. Als het team de – on-

vermijdelijke – episodes van onderlinge machtsstrijd goed doorstaat (thema invloed), versterkt 

dat de cohesie. Men ontdekt dat de binding blijft bestaan, ook als het moeilijk wordt. Een groep 

die blijft hangen of vastloopt in dit thema zal uiteindelijk in conflict ten onder gaan of alle 

energie stoppen in een min of meer werkend verbond, maar zonder veel plezier. Een nog dieper 

niveau van cohesie is mogelijk als groepsleden opener worden (thema intimiteit) en merken dat 

ze zichzelf kunnen laten zien. Als men elkaar ook op zingevingsniveau weet te vinden (thema 

inspiratie), dan wordt de groepscohesie wederom versterkt.

Cohesie op taak en relatie
Gezonde verbinding in een team maak je niet alleen op relatieniveau. Een team dat niet op taak-

niveau verbonden raakt, kan het nog zo gezellig hebben, er komt weinig zinnigs uit en de groep 

zal uiteindelijk in verval raken. Sommige groepen worden door de binding op relatieniveau wel 

ervaren als team, maar zijn dat niet omdat de binding op taakniveau zwak of afwezig is.

19.6 Als diversiteit onder druk staat

Tot slot van dit hoofdstuk ga ik in op het verschijnsel dat cohesie ook schadelijk kan zijn. Eerder 

gaf ik aan dat de essentie van samenwerking de aanwezigheid van tegenstellingen is en daar-

mee de mate waarin de groep met die tegenstellingen omgaat. Hierna zagen we dat cohesie no-

dig is in elke groep, zowel op taak- als op relatieniveau. Hoe verhouden tegenstelling en cohesie 

zich tot elkaar? Vormt dat tweetal niet op zichzelf ook een tegenstelling?

Aanpassing en groepsdruk
In elke groep is het zinvol dat mensen zich aan elkaar aanpassen en dit is een natuurlijk proces. 

Wie lid wil zijn van een team zal bereid (moeten) zijn om zich te conformeren aan de groep. De 

meeste mensen zullen bereid zijn dit offer te brengen, want de beloning van het groepslidmaat-

schap is ze dat waard. Maar de groepsdruk kan ook te groot zijn. Te veel cohesie kan ten koste 

gaan van de diversiteit. Er zijn spraakmakende experimenten geweest waarin blijkt dat mensen 

onder druk van de groep soms hun eigen waarnemingen niet meer vertrouwen.

Voor zowel teamleden als team(bege)leiders is het wel oppassen, want schijn bedriegt. Diver-

siteit wordt vaak op één hoop gegooid met de basisbehoefte aan inclusie – ‘Als we voldoende 

inclusief zijn, dan zal er ook wel diversiteit zijn. Iedereen is immers welkom.’ Dat is niet altijd 
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waar. Men kan elkaar ook gedogen zonder daadwerkelijk de verschillen te benutten. Diversiteit 

ontstaat niet automatisch door mensen van verschillende achtergronden, leeftijd, kleuren of 

gender bij elkaar te zetten. Belangrijker is de deep-level diversity, die voortkomt uit karakter, 

persoonlijkheid, diepere overtuigingen en talenten.

Valse cohesie
Ook een groep waarin men het geweldig heeft met elkaar hoeft niet altijd succesvol te zijn. De 

cohesie kan het resultaat zijn van een groep die is doorgeschoten op een van de groepsbehoef-

tes. De angst voor uitstoting kan zo groot zijn dat inclusie dwingend wordt. De invloedsverde-

ling kan scheefliggen, waardoor de cohesie als het ware is afgedwongen door een paar leden 

die domineren en de groep een identiteit of gedragscode opleggen. Dit kan zelfs zover gaan dat 

men mensen met een afwijkende mening monddood maakt of censureert. Cohesie kan ook het 

resultaat zijn van een overdreven intieme cultuur die eerder verstikkend dan open is. En cohe-

sie kan opgeklopt bevlogen zijn, in een groep die op de loop is gegaan met het thema inspiratie.

In dagelijkse teamtaal lijkt het of teamgeest zal ontstaan door gelijkheid. Niets is echter minder 

waar, want het gaat juist om eigenheid én gelijkwaardigheid. Diversiteit is daarbij het middel 

en geen doel op zich. Het eigen ego moet dus niet te belangrijk worden, maar het mag ook niet 

ondergesneeuwd raken. Erkenning van het individu is de weg waarlangs je een saamhorig team 

bouwt. Als je dit bespreekbaar maakt, zul je merken dat de groep zich kan ontspannen.
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