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DE VERTRAGING DIE TOT
VERSNELLING LEIDT

Exact 50 jaar geleden publiceerde Tuckman zijn artikel ‘Developmental Sequence in Small Groups’. In die 

50 jaar is zijn fasering van groepsontwikkeling gemeengoed geworden; Forming, Storming, Norming, 

Performing en Adjourning zijn bekende termen. Minder bekend is hoe projectmanagers hun team door 

deze fasen kunnen leiden. Dat vraagt momenten van vertraging - om daarna te kunnen versnellen.

Op weg naar echt teamresultaat

de horizontale as met daarop reflexief of reflectief gedrag.
U herkent ongetwijfeld de fasen, zowel in het theoretisch 
model als in uw huidige project. Maar dat u op de 
ontwikkeling kunt sturen, is wellicht nieuw. Wij achten dit 
belangrijk om twee redenen: allereerst zien wij te vaak dat 
projectteams juist op kritieke momenten in het project in 
Storming geraken. Bij ERP implementaties hebben wij 
regelmatig gezien dat consultants actief solliciteerden 
naar een ander project omdat zij het geloof in het 
resultaat en het team volledig kwijt waren. Nader 
onderzoek maakte duidelijk dat het team niet eerder zo 
zwaar in Storming had gezeten en dat de projectleider 
alleen nog oog had voor de naderende deadline. Dat 
leidde ertoe dat teamleden zich aan hun verantwoorde-
lijkheid voor het eindresultaat wilden onttrekken.
Een tweede reden is dat een vroegtijdige Performing-
ervaring leidt tot vertrouwen en een goed ijkpunt biedt. 

In het vorige nummer van Projectie benoemden we 
vijf frustraties van projectmanagers. Een daarvan 
luidt ‘het is net of we als team niet vooruit komen’. In 

dit artikel helpen we u op weg naar een team dat 
resultaten oplevert die ieders verwachting overtreffen. 
Een team dat met elkaar voor het beste gaat, elkaar 
uitdaagt en tot creatieve oplossingen komt. Met dit 
artikel komt u tot en met de Storming-fase. In ons 
volgende artikel pakken we vanaf Storming de draad op 
en leiden we u via de Norming-fase naar performing. 

NUT EN NOODZAAK
Hiernaast (figuur 1) ziet u ons teamontwikkelingsmodel 
dat gebaseerd is op Tuckman en een model van Scharmer. 
Scharmer’s model voor conversaties voegt twee assen toe 
die de Tuckman fasen nog beter herkenbaar maken: de 
verticale as met de dominantie van het ‘wij’ of het ‘ik’ en 
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Dat laatste zagen we bij een projectteam dat wij mochten 
begeleiden. In onze teamtraining ervoeren de teamleden 
gezamenlijk de gehele cyclus van Forming tot en met 
Adjourning. Enkele maanden later organiseerden twee 
teamleden - niet de projectmanager! - een teamsessie met 
twee centrale vragen:
1.  Welk cijfer gaf je aan onze samenwerking aan het eind 

van de teamtraining?
2.  Welk cijfer geef je aan onze huidige samenwerking? 
Het antwoord op de eerste vraag varieerde van 8 tot 10; 
op de tweede vraag  van 4,5 tot 6. Daarop concludeerde 
het hele team dat er werk aan de winkel was: hoe komen 
we van een 4,5 weer naar een 9?
Wij zien veel teams die nadat we ze de Performing hebben 
laten ervaren toegeven dat ze zoiets niet eerder ervaren 
hebben. Vervolgens weet het hele team hoe geweldig echt 
samenwerken kan zijn.
Om teams te ontwikkelen, gebruiken wij het CIPR-model 
(figuur 2 volgende pagina) waarmee wij onderscheid 
maken tussen:
Context:  alle omgevingsfactoren, zowel de fysieke 

omgeving (project-ruimte) als de organisatie 
waarbinnen uw project plaatsvindt, als de fase 
waarin uw project verkeert. De fase kan betrek-
king hebben op de projectfase of op de teamont-
wikkelingsfase. Voor dit artikel kijken we naar uw 
team in zijn teamontwikkeling;

Inhoud: de resultaten die uw project moet opleveren;
Proces:   de werkwijzen, projectplanning, rolverdeling, 

agenda;
Relatie:  de wijze waarop de teamleden met elkaar omgaan. 

BELEEFDHEID DOMINEERT
De Forming-fase is de opstartfase waarin teamleden bekend 
raken met de doelen, de rollen, de planning, de werkwijze, 
hun individuele en interafhankelijke bijdragen aan de 
resultaten en elkaar. De teamleden moeten eigenaarschap 
nemen en zich zo veilig gaan voelen dat zij zich uit durven 
spreken. 

De teamleden zijn zoekende naar wat de gedeelde, nog 
impliciete normen zijn. Men conformeert zich aan die 
normen, door de onderliggende angst voor uitsluiting. Die 
angst maakt dat men zich ‘gedraagt’ en dat men elkaar niet 
durft aan te spreken. Dat zagen wij bij een oefening waarin 
deelnemers werd gevraagd een papieren toren te bouwen. 
Van een team was de toren in elkaar gestort. Toch sprak een 
teamlid vol overtuiging z’n waardering voor het ‘bouw-
werk’ uit. Uit beleefdheid sprak geen van zijn teamleden 
hem tegen.

Een ander voorbeeld kwamen we tegen in de uitvoeringsfase 
van een omvangrijk project. Alle teamleden moesten hun 
projectbijdrage leveren naast hun reguliere werk. Achteraf 
bleek dat de teamleden daardoor op beide vlakken met veel 
moeite het hoogstnoodzakelijke leverden - in beide gevallen 
net voldoende. De extra werkdruk die het project opleverde 
had niemand durven benoemen. 

Pro_03_08-11_De vertraging die tot versnelling leidt.indd   9 17-06-15   13:06



10   IPMA Projectie Magazine   |   03-2015

Een derde voorbeeld biedt het fragment 
hiernaast uit de film ‘As it is in Heaven’. 
De beroemde violist en dirigent Daniel 
Daréus is net in het dorp komen wonen en 
op aandringen van een koorlid komt hij 
luisteren bij een repetitie. De koorleden 

zijn opgewonden blij met de ‘beleefde’ woorden van Daniel. 
In deze Beleefdheidsfase mag u nog geen goede resultaten 
van uw team verwachten. Uw team is zoekende en probeert 
in harmonie tot resultaten te komen. De aandacht gaat vooral 
uit naar elkaar en minder naar het gewenste resultaat. In uw 
planning moet u er dus rekening mee houden dat de 
resultaten in deze fase gemiddeld zijn.

EERSTE VERTRAGING: GEEN ANTWOORDEN GEVEN
Uw taak in deze fase is richting te geven op Inhoud, Proces 
en Relatie. Realiseer u daarbij dat u op Inhoud en Proces een 
voorsprong heeft ten opzichte van uw teamleden. U bent 
immers al langer bij het project betrokken en hebt recht-
streeks contact met de opdrachtgever. Uw teamleden hebben 
vragen over doel, resultaat, middelen en u heeft daarop 
antwoorden. Daarnaast hebben uw teamleden vragen op 
Proces: Hoe ziet de planning eruit? Wat zijn de rollen en 
verantwoordelijkheden? Hoe gaan we met elkaar om? Een 
valkuil is dat u ook op al die vragen uw antwoorden geeft. 
Beter is dat uw teamleden met elkaar en u tot antwoorden 
komen, dat u gezamenlijk procesafspraken maakt.
Als u met uw team procesafspraken maakt, dan is uw 
uitdaging tweeledig: zorg ervoor dat ook afspraken worden 
gemaakt op Relatie en dat uw team zich eigenaar voelt van 
de afspraken. Wij zien vaak dat de projectmanager al een 
lijstje met procesafspraken heeft en die voorlegt aan zijn 
team. Aangezien de teamleden nog handelen vanuit beleefd-

heid, zullen ze niet geneigd zijn dit lijstje tegen te spreken, 
noch er al te veel vragen over te stellen. Later, als het team in 
de Norming-fase zit en er wordt teruggekeken naar het lijstje, 
geven teamleden toe dat zij zich nooit eigenaar van deze 
afspraken hebben gevoeld: “Het is een lijstje met afspraken 
waar je bijna niet tegen kúnt zijn, maar ik heb me daar niet 
aan gecommitteerd; mij is niets gevraagd. Het lijstje werd 
gepresenteerd en ik heb er maar ‘ja’ op gezegd”. 
Wanneer wij teams begeleiden om tot procesafspraken te 
komen, letten we erop dat de afspraken betrekking hebben op 
de interactie met elkaar (bijvoorbeeld ‘elkaar uit laten 
praten’, of ‘telefoons en tablets uit tijdens overleg’), dat 
duidelijk is wat er met de afspraak wordt bedoeld (wat is dat 
precies: ‘respect voor elkaar’ of ‘op tijd komen’?) en dat alle 
teamleden expliciet de procesafspraak accepteren. Hierbij 
vragen we een verbale acceptatie en kijken we of het 
non-verbale gedrag deze verbale acceptatie bevestigt.
Op Relatie geeft u met name richting aan de kennismaking. 
Naast het delen van feitelijke kennis zoals leeftijd, loopbaan 
en projectervaring, is het zinvol in te gaan op thema’s als 
ontwikkeldoelen, persoonlijke sterktes, uitdagingen en 
communicatievoorkeuren. Instrumenten als Insights 
Discovery, MBTI en DISC bieden inzicht in persoonlijke 
voorkeuren en een taal om elkaar aan te kunnen spreken. Het 
zelfinzicht en het begrip voor elkaar worden met deze 
instrumenten vergroot.
Binnen de context van de Beleefdheidsfase geeft u dus 
richting op Inhoud, Proces en Relatie én u houdt zich in om 
niet alle antwoorden te geven. De opstart is voltooid als de 
teamleden de doelen uitdagend vinden, zich gehoord voelen, 
aangeven te weten wat er van hen verwacht wordt en met 
optimisme aan de slag gaan.
Na enige tijd merkt u dat het optimisme plaats maakt voor 
iets anders: resultaten vallen tegen, het project loopt achter, 
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Forming

richting geven

Storming

uitdagen

Inhoud

resultaat

Creëer eigenaarschap op ambitie, doelen en 

resultaten.

Daag uit op kwaliteit en tijdigheid van resultaten.

Proces

werkwijze

Faciliteer dat planning, rol- en taakverdeling, 

werkwijzen en procesafspraken worden vastge-

steld.

Evalueer wat goed gaat en beter kan.

Spreek aan op nakomen van afspraken gemaakt in 

Forming-fase. 

Stel grenzen. Benoem ongewenst gedrag.

Relatie

omgang

Heet welkom en faciliteer dat teamleden 

kennismaken met elkaar, weten wie waar goed/ 

minder goed in is en wat persoonlijke ontwikkel-

doelen zijn.

Creëer de basis voor vertrouwen.

Moedig aan dat teamleden zich uitspreken en 

elkaar aanspreken.

Ontwikkel conflictvaardigheid.

Stimuleer teamwerk.

afspraken worden niet nageleefd. En niemand die dat 
openlijk en constructief benoemt. Dit zijn signalen dat de 
teamleden de Beleefdheidsfase verlaten. 

HET ‘IK’ WORDT GROTER DAN HET ‘WIJ’
Teams ontwikkelen zich naar de Storming-fase wanneer het 
belang van het totaal ondergeschikt raakt aan het individu-
ele belang. De teamleden ervaren (on)bewust barrières op 
Inhoud, Proces en Relatie. Het geloof in doel en planning 
neemt af. De taken blijken anders en meer complex. De 
voortgang is traag en de rolverdeling leidt tot onduidelijk-
heden. Op Relatie is de initiële verbinding verbroken omdat 
het individu belangrijker is geworden dan het collectief. 
Teamleden beginnen zich te ergeren aan elkaars gedrag en 
impliciete verwachtingen worden expliciet. Waar eerder 
gedacht werd dat men wist wat er van hen verwacht werd, 
blijkt de praktijk toch anders uit te pakken.
Meer extraverte teamleden gaan de discussie aan over wat 
er in hun ogen niet goed gaat. Meer introverte teamleden 
trekken zich terug en storten zich op hun werk. Subgroepen 
ontstaan, spanningen worden voelbaar en afhaakgedrag 
wordt zichtbaar. 
Waar in de Beleefdheidsfase de resultaten nog gemiddeld 
waren, zijn de resultaten in de Storming-fase ronduit slecht. 
Dat is logisch want nu vraagt de samenwerking - of liever: 
het gebrek daaraan - alle aandacht. 
In deze fase is het uw taak uw teamleden uit te dagen om 
beter of sneller resultaat op te leveren, om zich uit te 
spreken en om de gemaakte afspraken na te leven. Door 
regelmatig te evalueren biedt u uw team de mogelijkheid 
zich uit te spreken. Let erop dat de evaluatie zowel gaat 
over wat er goed gaat als de verbeterpunten, én dat alle 
aspecten van interactie worden afgedekt: ook Relatie en 
Proces, naast Inhoud en Context. 
Naast kunnen evalueren hebben u en uw teamleden de 
competentie conflictvaardigheid nodig. Conflictvaardigheid 
is het vermogen om effectief om te gaan met uw eigen over-
tuigingen en emoties zodat u conflicten bewust kan inzetten 
om een beter resultaat te bereiken. 

Hiernaast ziet u allereerst een voorbeeld 
van wederom dirigent Daniel, dit keer met 
een professioneel orkest. Hij is duidelijk 
ontevreden met het resultaat tijdens deze 
repetitie en laat dat onverbloemd weten. 
Onduidelijk is of hij dit bewust doet, 

vanuit zijn conflictvaardigheid, of dat zijn emoties toch de 
overhand hebben.

In het voorbeeld hiernaast ziet u een 
conflict tussen drie koorleden. Het is de 
dirigent die signaleert dat er geen harmonie 
is en daarmee de koorleden uitdaagt zich uit 
te spreken. Siv doet dat: ze kan in de 
zangpartij niet harmoniëren met Lena. Lena 

incasseert en reageert niet. Arne die eigenlijk niets met dit 
conflict te maken heeft, bemoeit zich er wel mee. Hij kan 
geen empathie opbrengen voor Siv’s bezwaren. Als uiteinde-
lijk Siv boos de deur uitloopt, meldt Arne dat hij haar wel 
terug gaat halen. Al die tijd heeft de koorleider niets gezegd, 
noch heeft hij Siv en Lena met elkaar in gesprek gebracht. En 
natuurlijk vinden de overige koorleden er ook iets van. Het 
conflict is niet opgelost en doemt later in de film weer op.

OP DE SCHOMMEL
Teams die onvoldoende conflictvaardig zijn, stappen de 
Storming-fase niet vol in maar schommelen bij de eerste 
spanningen terug naar de Beleefdheidsfase. Naast het gebrek 
aan conflictvaardigheid zijn er nog twee oorzaken voor die 
schommelbeweging. Hoewel de teamfasen bekend zijn, 
blijken teamleden zich nauwelijks bewust van de fasen als ze 
in teamverband samenwerken. Wanneer de eerste irritaties 
zich voordoen, is de reflex om deze spanningen uit de weg te 
gaan en terug te keren naar wat bekend is. Teamleden worden 
weer beleefd - wat de betrokkenheid en de samenwerking 
geen goed doet. De tweede oorzaak ligt bij de teamleider; de 
competenties die hij nodig heeft voor de eerste twee fasen 
- richting geven en uitdagen - heeft hij doorgaans beter 
ontwikkeld dan de competenties die gevraagd worden in de 
derde fase, de Norming-fase. Wat die competenties precies 
zijn en hoe u die inzet om uw team uiteindelijk naar de 
Performing-fase te brengen, kunt u lezen in ons volgende 
artikel. Ter afsluiting van dit artikel geven we u in onder-
staande tabel een beknopt overzicht van wat u in de eerste 
twee fasen te doen staat.  <

www.strobbeontwikkeling.nl/Beleefdheid-resultaat.html
www.strobbeontwikkeling.nl/ 

Storming_via_inhoud-cowards-music.html
www.strobbeontwikkeling.nl/Reflectie_toch_storming.html
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