
DRIVERS OF TEAM PERFORMANCE 



VRIJWEL ALLE ORGANISATIES ZIJN OP ZOEK NAAR MANIEREN OM MEER 

UIT HUN TEAMS TE HALEN. HOE KOMT HET TOCH DAT IN SOMMIGE TEAMS 

ALLES VANZELF LIJKT TE GAAN EN ER HET ENE NA HET ANDERE SUCCES 

WORDT GEBOEKT EN ER IN ANDERE TEAMS ALTIJD “GEDOE” LIJKT TE ZIJN 

WAT DE TEAM PERFORMANCE STEEDS WEER IN DE WEG STAAT? LIGT HET 

AAN DE LEIDER DIE NIET STEVIG GENOEG IS OF ZIJN MENSEN TE WEINIG 

INSPIREERT OF ZIJN ER TEAMLEDEN DIE TEVEEL HUN EIGEN ZIN WILLEN 

DOORDRUKKEN EN/OF ELKAAR WEINIG GUNNEN? OF ZIJN ER INDIVIDUEN 

IN HET TEAM AANWEZIG DIE VERANDERINGEN NIET ECHT ALS KANSEN 

OMARMEN OF HUN CREATIVITEIT NIET TEN VOLLE WETEN TE BENUTTEN? 

Aan goed presterende teams liggen verschillende belangrijke oorzaken 

ten grondslag. Deze drivers bepalen het (duurzame) succes van teams. 

Kijkende naar veel verschillende teams in diverse sectoren en typen 

organisaties, zie je dat de volgende drie belangrijke drivers ten grondslag 

liggen aan team performance:

• Kwaliteit van het leiderschap

•  Onderlinge teamdynamiek en het bewustzijn hiervan bij teamleden

• Individuele mindset en gedrag van teamleden



KWALITEIT VAN HET LEIDERSCHAP

Leiderschap bepaalt in grote mate het succes van een team. Want een 

goede leider is in staat een team succesvol door verandering te leiden en 

zorgt voor versnelling in de teamontwikkeling. Net zoals een “slechte” leider 

in no time kan zorgen voor demotivatie, vrijblijvendheid, afwachtendheid, 

wantrouwen en slechte teamresultaten. 

Leiderschap is te leren, maar niet iedereen kan zich ontwikkelen tot een 

goede leider. Dit vermogen is grotendeels afhankelijk van een combinatie 

van aangeboren persoonlijkheidskenmerken en de mate van zelfreflectie. 
Uit onderzoek blijkt dat leiders vooral leren en groeien als dingen níet 

goed gaan en als zij fouten maken. Organisaties zouden dan ook een 

omgeving moeten creëren die ruimte biedt aan jonge leiders om te leren 

door te doen. Ook is uit onderzoek gebleken dat goed voorbeeldgedrag 

van senior management cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge leiders. 

Succesvolle leiders geven vrijwel altijd aan een heel goede manager te 

hebben gehad in het begin van hun loopbaan, aan wie zij veel te danken 

hebben. Daarnaast leren leiders veel van slechte leiders, door te ervaren 

hoe dingen vooral niét moeten. 

Bij leiderschap draait alles om bewustzijn. Bewustzijn van het gedrag dat 

ervoor zorgt dat mensen in je team zich optimaal gestimuleerd en gesteund 

voelen, dat ze samen risico’s durven te nemen, creatieve oplossingen 

bedenken, goed samen afstemmen en dat er een sterk vertrouwen en 

respect ligt aan de basis van alles wat zij doen. Hierbij valt of staat alles 

met consistentie en authenticiteit.



Effectieve leiders zijn van nature transparant in hun communicatie en 

komen geloofwaardig over op anderen. Zij zijn authentiek en dwingen op 

een natuurlijke manier respect af bij hun mensen. Zij luisteren echt naar 

wat hun mensen te zeggen hebben en weten een goede balans te vinden 

tussen het team, hun eigen en organisatiebelang. Als het erop aan komt, 

weten zij echter als geen ander hun eigenbelang ondergeschikt te maken 

aan het belang van het team of de organisatie en verwachten dit ook van 

hun mensen. Daarnaast hebben zij voldoende oog voor de verschillende 

(basis)behoeften van hun teamleden, zoals de behoefte aan duidelijkheid, 

inspiratie, geloofwaardigheid maar ook erkenning en waardering. Zij 

hoeven niet alles zelf te weten of kunnen, maar doen een beroep op de 

denkkracht van het hele team. Kortom, zij halen het beste uit mensen.

Maar wat is nu goed leiderschap in de tijd waarin we leven? Dat zijn 

leiders die mensen weten te inspireren met een hoger doel (de WHY). 

Met een langetermijn-missie die mensen een gevoel van zingeving geeft. 

Vervolgens weten zij hen voldoende ruimte te geven om zelf te bepalen 

hoe daar te komen. Het zijn leiders die diversiteit omarmen en zó weten 

te benutten dat ieder teamlid volledig in zijn kracht wordt gezet. Leiders 

die enerzijds kwetsbaarheid tonen en persoonlijke aandacht geven en 

tegelijkertijd drive uitstralen en impactvolle interventies doen. Leiders die 

vertrouwen geven en krijgen. Leiders die zorgen voor verdieping in het 

teamcontact en persoonlijk contact met klanten en leveranciers. Zij zorgen 

ervoor dat de collectieve veerkracht van het team groter is dan van de 

afzonderlijke individuen, zodat teamleden nooit twijfelen aan het vermogen 

van het team om complexe problemen samen op te lossen. 



ONDERLINGE TEAMDYNAMIEK EN HET BEWUSTZIJN  

HIERVAN BIJ TEAMLEDEN

In High Performing Teams zie je dat iedereen heel goed weet welke 

teamdoelen zij als team voor ogen hebben en volledig gecommitteerd 

is. De leider zorgt voor een duidelijke rolverdeling en schept heldere 

verwachtingen. Wanneer iemand, om wat voor reden dan ook, merkt dat hij 

niet helemaal achter een idee of plan staat, wordt dit openlijk besproken. 

Het team bekijkt of en hoe twijfels kunnen worden weggenomen, om de 

persoon volledig on board te krijgen. Of niet, want dat kan natuurlijk ook  

en moet in een vroeg stadium helder zijn. 

In effectieve teams realiseren teamleden zich hoe hard ze elkaar nodig 

hebben, dus er gaat nauwelijks onnodige energie verloren aan onderlinge 

misverstanden. Zij kennen elkaar door en door en benutten de aanwezige 

verschillen in persoonlijkheden en competenties. Zij gaan altijd uit van de 

goede intenties van anderen en staan achter elkaar, wat er ook gebeurt. 

Opvallend is vooral dat binnen High Performing Teams geen sterke 

ego’s zijn (of dat men die opzij weet te zetten) en er een grote gunfactor 

naar elkaar bestaat. Teamleden luisteren onbevooroordeeld naar elkaar 

en vinden het belangrijk en fijn om regelmatig te reflecteren op hun 
samenwerking. Zij durven elkaar aan te spreken en houden elkaar scherp 

om het team beter te maken. De positieve, prettige teamdynamiek valt 

buitenstaanders vaak direct op. Ze werkt aanstekelijk omdat iedereen 

graag zo’n positieve flow wil ervaren. 



INDIVIUDELE MINDSET EN GEDRAG VAN TEAMLEDEN

Als laatste -maar zeker niet minder belangrijke- driver, is het 

zelfreflecterend en verandervermogen van individuen in een team van 
doorslaggevend belang. Hebben zij écht inzicht in hun kwaliteiten, mindere 

kanten en potentiële valkuilen, zeker onder druk? Dit begint met jezelf 

goed kennen en accepteren hoe je in elkaar zit. Over een drempel durven 

stappen om nieuwe dingen te leren, je bewust zijn van de balans tussen 

geven en nemen in een team, vertrouwen weten te geven en creëren bij 

anderen. Niet onzeker worden van continue veranderingen maar deze 

omarmen en aangrijpen als kansen. Je kwetsbaar op durven te stellen en 

tegelijkertijd op cruciale momenten door weten te pakken en eigenaarschap 

tonen. Het gaat om het tonen van leiderschap in elke mogelijke rol, vanuit 

een intrinsieke drive om jezelf en anderen beter te maken. 

Leiderschap is, in tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, dan ook 

niet aan leeftijd of positie gebonden. Iedereen kan het op elk moment 

nastreven en toepassen, zowel privé als zakelijk. Als we hierin slagen en 

dit ook uitstralen naar anderen, zullen we ons werk significant leuker en 
zinvoller vinden. Van nature willen we namelijk, vaak deels onbewust, goed 

presteren en eigenaarschap tonen, omdat dit gewoonweg meer voldoening 

geeft dan ‘de kantjes ervan af lopen’. 

Het gevoel écht impact te maken op je omgeving en mensen mee te krijgen 

in wat je wil bereiken, speelt hierbij een belangrijke rol. De sleutel ligt in het 

tonen van leiderschap. En dat betekent een leven lang leren. Jezelf blijven 

ontwikkelen om steeds beter om te gaan met de onvermijdelijke dualiteit 

van leiderschap: tegelijkertijd besluitvaardig en kwetsbaar zijn, doortastend 

maar niet star, moedig maar niet overmoedig. Wat weerhoudt ons nog om 

hier meteen mee te beginnen, vandaag nog?


