
HIGH PERFORMING TEAMS 



IN ELK TEAM VIND JE ELEMENTEN VAN EFFECTIEF TEAMGEDRAG 
EN ONTBREKEN ER OOK BELANGRIJKE ELEMENTEN. POTENTIE IS 
ER ALTIJD, MAAR DAARVAN ZIJN VEEL TEAMS ZICH ONVOLDOENDE 
BEWUST. ER WORDT VAAK TE WEINIG GEBRUIK GEMAAKT VAN DE 
DIVERSITEIT, MET GEMIDDELDE RESULTATEN TOT GEVOLG. ECHTE 
VERBINDING TUSSEN TEAMLEDEN KOMT OOK NIET ALTIJD TOT 
STAND. VAAK KENNEN MENSEN ELKAAR NIET GOED EN NEMEN ZE 
NIET DE TIJD OM ZICH IN ELKAAR TE VERDIEPEN. ONDER DRUK 
ZIJN TEAMLEDEN ZICH VAAK ECHTER WEL DEGELIJK BEWUST VAN 
HOE VERSCHILLEND MENSEN REAGEREN EN HANDELEN, MAAR 
GAAN DAAROVER ZELDEN IN GESPREK.

Teams die erin slagen te reflecteren op hun effectiviteit en openstaan 
voor verbetering, ontketenen hun ware potentieel. Hierdoor komt 
iedereen beter tot zijn recht. Er komt meer creativiteit tot stand en 
teamleden tonen meer commitment aan de organisatie. Teamleden 
halen meer voldoening uit hun werk en ervaren minder stress. Er 
ontstaat (weer) energie en vertrouwen: de belangrijkste bouwstenen 
voor succes. Dit leidt tot betere plannen en besluitvorming, efficiëntere 
executie en dus: succes! Komt zo’n team voor hete vuren te staan, 
dan zet het de aanwezige talenten en denkkracht snel en goed in. 

Van nature willen mensen goed samenwerken. Als zij het gevoel 
hebben er iets voor terug te krijgen (zoals succes, collegialiteit, 
nieuwe inzichten, betere oplossingen en gezelligheid), zijn ze 
bereid hierin te investeren. Zeker in een veranderende wereld met 
toenemende ambiguïteit en bij jongere generaties, speelt ‘what’s in it 
for me?’ een belangrijke rol. 



Bouwen aan een effectief of High Performing Team, begint met het 
creëren van bewustzijn van wat belangrijk is in een team. Echt even 
stilstaan bij hoe je eigen team functioneert. Een effectief team begint 
altijd bij effectieve individuen. Mensen die over zelfinzicht beschikken 
en accepteren hoe zij in elkaar zitten. Die hun kwaliteiten kennen, 
maar ook goed weten wat hun (potentiële) valkuilen zijn. Hierdoor 
blijven zij dichter bij zichzelf, waardoor ze gelukkiger zijn en meer 
impact hebben. Zij zijn zich bewust van het effect van hun gedrag 
en communicatie op anderen. Ook durven zij kritisch naar zichzelf te 
kijken en staan ze open voor feedback. Zij zijn niet bang om fouten te 
maken en proberen altijd te leren van dingen die niet goed gaan.

Door inzicht te creëren in hoe individuen en teamdynamiek in elkaar 
zitten, worden issues die High Performing Team-gedrag in de weg 
staan, bespreekbaar gemaakt. Er komt meer begrip voor elkaar en er 
ontstaat meer verdieping in het onderling contact. Andere manieren 
van denken en handelen worden als complementair in plaats van een 
barrière ervaren. In teamverband ontstaat er zodoende een sterker 
‘wij’-gevoel. Teamleden weten elkaar snel te vinden en realiseren 
zich des te meer hoe hard zij elkaar elke dag nodig hebben om hun 
teamdoelen te behalen. Zij slagen erin hun krachten te bundelen en 
samen sterk te staan. 



In de sport zie je nogal eens dat winnende teams niet de rijkste, 
grootste of bekendste zijn. Niet het meest ervaren of best begeleid, 
maar wel met een High Performing Team-mindset. Zij weten continu 
het maximale uit het team te halen, boven zichzelf uit te stijgen en 
hun concurrentie af te troeven. Goede voorbeelden zijn de Engelse 
voetbalclub Leicester City enkele jaren geleden, Griekenland tijdens 
het EK van 2004 of het Amerikaanse zeilteam dat in 2013 een legen-
darische comeback maakte op Nieuw Zeeland in de America’s Cup.

In High Performing Teams zie je dat iedereen heel goed weet welke 
teamdoelen zij voor ogen hebben en volledig gecommitteerd is. 
Wanneer iemand, om wat voor reden dan ook, merkt dat hij niet 
helemaal achter een idee of plan staat, wordt dit openlijk besproken. 
En wordt bekeken wat het team of de persoon zelf kan doen om 
ervoor te zorgen dat twijfels weggenomen worden en iemand wel 
volledig ‘on board’ komt. Of niet, want dat kan natuurlijk ook en is 
belangrijk om in een vroeg stadium te weten. 

In effectieve teams realiseren teamleden zich hoe hard ze elkaar 
nodig hebben om succesvol te zijn. Er gaat nauwelijks energie 
verloren aan onderlinge misverstanden. Zij kennen elkaar door en 
door en benutten de verschillen in persoonlijkheden en competenties 
in het team. Zij gaan altijd uit van goede intenties en staan achter 
elkaar, wat er ook gebeurt. Opvallend is vooral dat er binnen 
sterke teams geen sterke ego’s zijn (of dat individuen die opzij 
weten te zetten) en er een grote gunfactor is. Teamleden luisteren 
onbevooroordeeld naar elkaar en vinden het belangrijk en fijn om 
regelmatig te reflecteren op hoe zij hun samenwerking kunnen 
verbeteren. Zij durven elkaar aan te spreken en houden elkaar scherp, 
om er als team beter van te worden. 



Ook kenmerkend voor High Performing Teams is dat alle individuen 
beschikken over veel zelfrefl ecterend vermogen. Zij durven over 
een drempel te stappen om nieuwe dingen te leren en worden niet 
onzeker van continue verandering. Ze omarmen die als een kans. 
Daarnaast zijn zij zich bewust van de balans tussen geven en nemen 
en spreken elkaar aan zonder dat het persoonlijk opgevat wordt. Ze 
weten vertrouwen te geven en creëren bij anderen. Zij stellen zich 
kwetsbaar op, maar kunnen ook doorpakken op cruciale momenten 
en eigenaarschap tonen. Het gaat hier om het tonen van leiderschap 
in elke willekeurige rol, vanuit een intrinsieke drive om zichzelf en 
anderen beter te maken. 

Als mensen deel uitmaken van een High Performing Team, 
beschrijven zij dit vaak als een ongrijpbare, positieve fl ow die 
zij ervaren. Een fl ow die ervoor zorgt dat ieder teamlid zich 
zelfverzekerd, gewaardeerd en trots voelt. Alsof je samen vleugels 
krijgt en dingen als vanzelf gestroomlijnd verlopen. Hierdoor stijgen 
individuen en teams boven zichzelf uit, halen zij het maximale uit 
zichzelf en anderen en voelen zij zich ‘on top of the world’. Dit stralen 
zij uit naar andere teams en externen, wat altijd aanstekelijk werkt. 

Het effect op de business wordt nog dikwijls onderschat, omdat 
vaak ongrijpbaar en lastig te verklaren is welke factoren hieraan 
ten grondslag liggen. Desalniettemin zijn er wel degelijk kenmerken 
die een High Performing Team onderscheiden van een normaal 
presterend team. Een eerste is het hebben van een duidelijke en door 
iedereen gedragen visie, missie en strategie. Deze zijn vervolgens 
vertaald naar een heldere rolverdeling voor alle teamleden, waarbij de 
aanwezige talenten zo goed mogelijk worden ingezet.



In een High Performing Team heerst een sterk gevoel van wederzijds 
vertrouwen en teamleden weten dat zij op elkaar kunnen rekenen. 
Feedback (positief en verbeterpunten) wordt op dagelijkse basis 
gegeven, vanuit de gedachte dat refl ectie en evaluatie van cruciaal 
belang is om alle individuen en het team als geheel continu te 
verbeteren. En misschien nog wel het meest onderscheidende 
kenmerk is dat High Performing Teams, wat er ook gebeurt, gefocust 
blijven op het behalen van hun einddoel. Zij laten zich niet afl eiden 
door onvoorziene, externe factoren die op hun pad komen. 

Het goede nieuws en het mooiste van alles is dat alle ingrediënten 
voor een High Performing Team in de meeste teams al aanwezig zijn 
omdat ze gewoon in de mens zitten, en zeker in verschillende mensen 
bij elkaar. In de hectische tijd waarin wij leven, is het daarom zaak hier 
veel bewuster oog voor te hebben en er alles aan te doen om de juiste 
setting te creëren voor volledige benutting van dit potentieel. Iedereen 
wil toch deel uitmaken van een High Performing Team?


