Verstoring van samenwerking en resultaatgerichtheid

VIJF FRUSTRATIES VAN
PROJECTMANAGERS
Lencioni is met zijn ‘Vijf frustraties van teamwork’ (2002) erg populair. Wij – twee teambegeleiders, een
projectmanager en een projectloods – constateren dat projectmanagers minstens vijf eigen frustraties
hebben waar het de samenwerking en resultaatgerichtheid van hun projectteam betreft.

I

n dit artikel geven we een overzicht van die vijf
frustraties, in volgende artikelen werken we telkens één
frustratie uit en geven we voorbeelden van wat in onze
praktijkervaring gewerkt heeft. Mogelijk heeft u aanvullingen: die horen we graag, net als uw herkenning of ontkenning.

EIGENAARSCHAP EN VERANTWOORDELIJKHEID
‘Ze nemen geen eigenaarschap’. Er gaat geen training
voorbij of wij horen deelnemende (project)managers
zeggen: ‘Mijn teamleden nemen geen eigenaarschap; ik
sta er alleen voor’. Gelukkig komt minstens zo vaak
daarachteraan: ‘Hoe kan ik dit veranderen?’.
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Een voorbeeld: In het verleden verzuchtte een projectmanager dat hij altijd achter de acties aan moest lopen;
steeds maar weer moest navragen of iets gebeurd was,
wat de status was, en of het gevraagde daadwerkelijk op
tijd werd geleverd. Dat was toen zo. Nu is de situatie
veranderd. Hij wacht met een gerust hart het initiatief
van zijn teamleden af en de sfeer in het team is
verbeterd. Wat is hier gebeurd?
Bij de start van een project bespreekt de projectleider
met zijn team inhoudelijke thema’s: de beoogde
resultaten en projectdoelen, het projectplan en de
mijlpalen, eventuele afhankelijkheden met andere
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projecten, de communicatielijnen onderling en met
stakeholders, en de risico’s worden in kaart gebracht.
Bij sommige organisaties wordt ook besproken hoe de
voortgang gemeten wordt, wanneer formele (ontwikkel)
gesprekken plaatsvinden en welke bonus er aan de
prestatie gekoppeld wordt. Vanaf de start heeft de
projectmanager een voorsprong; hij is de bron van de
informatie die gedeeld moet worden binnen het team.
Hij is de aanjager.
De projectmanager in ons voorbeeld bleef ook na de
startfase aanjagen. Hij liep de teamleden achterna en
wees hen op hun verantwoordelijkheden. Wat hij
hiermee in de weg zat, was de ruimte die teamleden
nodig hebben om zelf eigenaarschap te nemen.
Eigenaarschap is iets anders dan verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid leg je vast door rollen, taken,
bevoegdheden en resultaten vast te stellen. Vervolgens
houd je je teamleden verantwoordelijk (accountable)
voor hun rol en taken. Eigenaarschap kun je niet
afspreken of opleggen. Iemand neemt eigenaarschap,
tenminste als je als projectmanager de omgeving
creëert waarin teamleden eigenaarschap kunnen
nemen. Dat kun je onder andere doen door je teamleden uit te dagen, ze te waarderen en ze zelf te laten
kiezen; door vragen te stellen en zo min mogelijk
antwoorden en instructies te geven.

Toen de projectmanager uit ons voorbeeld zijn frustratie in het team ter sprake bracht, gaven de teamleden
aan dat zij het gevoel hadden zijn uitvoerders te zijn, in
plaats van projectteamleden met een eigen verantwoordelijkheid. De projectmanager wekte bij hen de indruk
dat ze altijd zijn oplossing moesten kiezen en dingen op
zijn manier moesten doen. De weken daarna veranderde
de projectmanager zijn aanpak. Hij verifieerde telkens
hoe zijn suggesties waren overgekomen, stond meer
open voor suggesties van anderen en benadrukte dat de
uiteindelijke keuze bij het betreffende teamlid lag.
Naast eigenaarschap van teamleden, leiden ook andere
‘eigenaarschappen’ tot frustratie bij projectmanagers:
het eigenaarschap van de opdrachtgever, de budgethouder en de lijn waaraan het projectresultaat wordt
overgedragen. Ook aan deze vormen zullen we in een
volgend artikel aandacht besteden.

DE FASEN VAN TUCKMAN
‘Het is net of we als team niet vooruit komen’. Deze
uitspraak duidt op een stagnerende teamontwikkeling.
Tuckman beschreef in zijn artikel ‘Developmental
Sequence in Small Groups” (1965) de ontwikkeling van
groepen, waarbij hij (uiteindelijk in 1977) vijf fasen
onderscheidde.
Een voorbeeld: Het ERP-implementatieproject was al
maanden onderweg. Geleidelijk begonnen er irritaties
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te ontstaan tussen de teamleden, werden subgroepjes
gevormd en werd er minder openlijk met elkaar
gesproken over de dingen die niet goed gingen. De
schuld werd steeds vaker bij anderen gelegd. Mijlpalen
werden niet gehaald en niemand voelde zich daarvoor
echt verantwoordelijk; er was altijd wel een reden
waarom de gemaakte afspraken niet nagekomen
werden. Totdat het team zich – na een aantal escalaties
in de stuurgroep – af vroeg wat er nu echt aan de hand
was, waar de frustraties vandaan kwamen, waarom
afspraken niet werden nagekomen, waarom het project
niet volgens plan verliep. Er werden harde woorden
gesproken, er werd ruzie gemaakt, frustraties werden
geuit. Het team ging (eindelijk) door de Storming-fase.
En in deze openheid ontstond er geleidelijk aan weer
respect en vertrouwen, in elkaar en in de opdracht. Er
werden nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking
en communicatie binnen het team.
Veel mensen kennen de fasen van Tuckman wel, maar
werken niet bewust met het model. En juist dit model
biedt een bruikbaar kader om individueel en als team
vast te stellen in welke fase van ontwikkeling je bent, en
wat er (dus) nodig is om in een volgende fase te
kunnen komen. Om dat te doen is er regelmatig tijd
voor reflectie nodig, en dat is precies waar zowel
projectmanagers als teamleden in de praktijk onvoldoende ruimte voor nemen. Het regelmatig stilstaan bij
de dingen die spelen, heeft een enorm positief effect
op het team, in iedere fase van zijn ontwikkeling. Tijd
nemen voor evaluaties is een schijnbare vertraging die
in werkelijkheid tot versnelling leidt.
Onze observatie is dat de meeste teams op een
schommel zitten. Ze gaan heen en weer tussen de
eerste twee fasen Forming en Storming. Sommige teams
blijven lang in de Forming-fase hangen: confrontaties
worden uit beleefdheid niet aangegaan. Andere teams
komen wel in de Storming-fase; daar is sprake van
confrontaties maar doordat de teamleden niet weten
hoe ze effectief op de confrontatie kunnen reageren,
keert het team terug naar de Forming-fase. Het team
gaat door alsof de confrontatie er niet geweest is.
Helaas is het dan een kwestie van tijd voordat (hetzelfde) conflict zich weer voordoet.
Helaas is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van het team. Teamleden achten
de projectmanager verantwoordelijk: hij moet zien en
voelen wat er in het team speelt. Daarmee wordt de
projectmanager een soort moederrol toegeschreven,
die hij hopelijk niet oppakt. Teamontwikkeling is een
gedeelde verantwoordelijkheid van teamleden en
teamleider. En het is de projectmanager die deze
verantwoordelijkheid bespreekbaar moet maken.

KWALITEITEN EXPLICIET BENOEMEN

20

‘Ik zou dit teamlid zelf niet gekozen hebben’. Je kent
hem wel, dat teamlid dat alleen maar risico’s ziet en
geen mogelijkheden, waarschuwt voor wat er fout kan
gaan, en moeite heeft om volmondig een voorstel te
steunen. Wij kwamen hem ook tegen in een project en
hij frustreerde zowel het team als de projectleider. In
een ingelaste teamsessie hebben we de kwaliteiten van
ieder teamlid expliciet benoemd en de leden met
elkaar laten uitwerken hoe ze hun kwaliteiten kunnen
inzetten. Vanaf die dag werd de ‘negatieveling’ juist
gevraagd om zijn input bij risico-analyses en evaluaties
en werd hij gewaardeerd om zijn kritische blik. Hij
voelde zich gehoord en kon daardoor vaker meegaan
met het collectief.
Bij de samenstelling van een team wordt, terecht,
nadrukkelijk gekeken naar benodigde inhoudelijke
kennis, ervaring en beschikbaarheid van teamleden.
Vervolgens wisselen de teamleden onvoldoende uit wat
hun individuele (proces)kwaliteiten, persoonlijke
voorkeuren en behoeftes zijn. En, ook belangrijk, wat
zij voor zichzelf in het project willen bereiken. Die
kwaliteiten en behoeftes kunnen verschillen op inhoud.
De een is goed in het bedenken van creatieve oplossingen, maar minder goed in het afmaken van de taak, of
in de aandacht voor details. Ook kunnen teamleden
verschillen in de voorkeur voor samenwerking met
anderen. De een gedijt in groepen en komt tot zijn
recht door in interactie met anderen tot inzichten en
oplossingen te komen. De ander heeft behoefte aan
individuele denktijd, aan rust en ruimte om een
probleem te doorgronden.
Als teamleden elkaar niet door deze ‘kwaliteitenbril’
zien, dan ontstaat frustratie binnen het team die de
teamperformance beperkt. En aan het verkennen van
kwaliteiten bij anderen gaat zelfkennis vooraf, het
bewustzijn van je eigen voorkeuren en valkuilen.
Uitwisseling van die kennis is typisch iets dat in de
eerste fase gedaan kan worden. Naar onze ervaring
gebeurt dit weinig. Dit blijkt telkens weer uit de
opmerkingen die we krijgen van teamleden als we er
met hen wél aandacht aan besteden. ‘Door deze
workshop begrijp ik mijn collega’s veel beter, wat onze
samenwerking tijdens het project ten goede is gekomen’.

HET MICROPROCES
‘Het projectoverleg kost mij (te) veel energie’. Naast
een gebrek aan aandacht voor persoonlijke voorkeuren,
zien wij ook onvoldoende aandacht voor het microproces in projecten. De planning van het project (het
‘macroproces’) is gemaakt – en wordt hopelijk ook
zichtbaar ‘aan de muur’ opgehangen en gevolgd – maar
aandacht voor de effectiviteit van iedere stap in het
proces, iedere call, workshop en meeting is gering en
impliciet. Er wordt niet bewust stilgestaan bij de vraag
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wat het doel van de meeting is, hoe en waar het overleg
gehouden wordt, hoe lang het duurt, wie verantwoordelijk is voor de voorbereiding, voor de agenda, wie de
voorzitter is, wie faciliteert en wie extra wordt uitgenodigd. Een goede voorbereiding bepaalt of een overleg
leidt tot het gewenste resultaat én energie genereert
bij de aanwezigen.
Voor ons is de manier waarop met lang openstaande
acties wordt omgegaan een goede indicatie voor het
bewustzijn op microproces.
Na een training met een R&D projectteam ontstond de
behoefte de actielijst met elkaar te bespreken. Acties
bleven lang openstaan. Met name het bijhouden van de
manuals kreeg een lage prioriteit. Het team besprak
wat dat betekende voor zowel de actiehouder, de
andere teamleden als voor de voortgang van het
project. Enkele acties werden anders belegd, weer
andere op korte termijn uitgevoerd, en sommige
geschrapt of van een andere einddatum voorzien.
Teams die hun overleg gedegen voorbereiden én hun
vergaderingen evalueren, ontwikkelen zich in hun
samenwerking. Blijft deze ontwikkeling uit, dan wordt
het overleg het “zwarte gat” van het project: een
energiezuigende en tijdrovende bijeenkomst.

VALKUIL PROJECTMANAGER
‘Het schiet niet op; ik kan het beter zelf doen’. Ben
Tiggelaar schreef het boek Dromen Durven Doen
(2010). Projectmanagers beheersen zeker de laatste D;
zij blinken uit in doen, daadkracht, prestatiegerichtheid, veeleisend en vastberaden zijn. Die kwaliteiten
heeft hen van (project)medewerker tot projectmanager
gemaakt.
Een voorbeeld: Een manager heeft zijn medewerker nu
al drie keer gevraagd een voorstel uit te werken en
telkens is hij niet tevreden met het resultaat. Hij
benadrukt dat hij hem toch precies verteld heeft wat
hij moet opschrijven. Hij staat op het punt het zelf te
doen want ondertussen heeft dit hem al te veel tijd
gekost.
Voor projectmanagers geldt een ander mantra ‘Dromen
Delegeren Dirigeren’. Van zelf doen naar zorgen dat
anderen het doen. Ook nu weer blijkt dat de pragmatische doe-kwaliteit van de projectmanager er mede
oorzaak van is dat teamleden onvoldoende ruimte
voelen om eigenaarschap te nemen. De projectmanager
heeft een oplossing al geïmplementeerd nog voordat
het verantwoordelijk teamlid een oplossing heeft
voorgesteld. Dat zit in zijn aard, dat is zijn kwaliteit,
daardoor is hij projectmanager geworden.
Zo ook in ons voorbeeld. Gelukkig was de manager zich
ervan bewust dat hij zelf iets moest veranderen. Na een
coachinggesprek werd hem duidelijk hoe hij aan het
duwen was. Hij besloot zijn medewerker te vragen hoe
deze het vraagstuk zou aanpakken. Vervolgens gaf hij

hem de ruimte en het vertrouwen het voorstel op zijn
manier uit te werken.
De doe-kwaliteit van de projectmanager zit ook de
teamontwikkeling in de weg: in de Forming-fase wordt
van de projectmanager verwacht dat hij richting geeft,
in de tweede fase (Storming) dat hij uitdaagt. Die fasen
gaan hem goed af en daarom laat hij – onbewust – zijn
team tussen deze twee fasen heen en weer schommelen.
De derde fase, Norming, vraagt geheel andere kwaliteiten: aandacht voor de relatie, zelfreflectie, kwetsbaarheid, luisteren, geduld en ontspanning. Doorgaans zijn
dit geen kernkwaliteiten van projectmanagers.

EIGEN OPLOSSING
BEPALEN
Als u iets in het voorgaande
herkent, dan bent u
ongetwijfeld al enige
alinea’s op zoek naar de
oplossing. Helaas, ‘de’
oplossing hebben wij niet,
omdat elke situatie om een andere interventie vraagt.
Wel hebben we – naast de fasen van Tuckman – een
model dat u helpt uw eigen oplossing te bepalen. Dit
model (zie hierboven) bevat vier onderdelen. Bovenin
de driehoek staat de Inhoud. Dat is waar het project
over gaat en wat het moet opleveren. Deze Inhoud
wordt gedragen door Proces (de planning, werkwijze,
rolverdeling, vergaderingen) en Relatie (persoonlijke
behoefte, voorkeuren en interactie, de mate waarin
teamleden elkaar aanspreken). De hele driehoek wordt
omgeven door de Context; de fysieke context (projectruimte, locatie, opstelling), de omgeving van het
project (stakeholders en andere projecten) en de fasen
van teamontwikkeling.
Wanneer een team stagneert en wij betrokken worden,
zien we dat vooral aandacht is besteed aan inhoud en
proces (macroproces, de planning). Het team verwacht
daar de blokkade te vinden, terwijl die eerder op
relatie en proces (rolverdeling, microproces) ligt. In
volgende artikelen geven we aan de hand van dit model
voorbeelden zodat u uw scala aan interventiemogelijk<
heden kunt vergroten.
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