
In deze digitale brochure staat als hulpmiddel informatie over werken in zelforganiserende 
teams: zaken waarvan we uit ervaring of uit literatuur weten dat ze van belang zijn, voorbeelden 
en praktische tools. Ieder organisatieonderdeel en ieder team is anders en kan ter inspiratie 
gebruikmaken van datgene wat passend is.  

TEAMS
We noemen een groep medewerkers die samenwerken al snel een team. Maar om te komen tot een goed 
zelforganiserend team, zijn een aantal basisbeginselen van belang. Een team bestaat uit een verzameling van 
medewerkers die werken aan een gezamenlijk doel, met een gezamenlijke visie op de aanpak waarmee ze dit 
doel bereiken. Het team heeft de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten en geeft er rekenschap 
over. De individuele teamleden dragen deze verantwoordelijkheid dus gezamenlijk. Er is daardoor veel onderlinge 
afhankelijkheid in het werk. Een team kan langere tijd, maar ook relatief kort tijdelijk bestaan. Denk bijvoorbeeld 
aan een projectteam. Het is aan te raden om voorafgaand aan een proces van teamontwikkeling te bedenken of 
er daadwerkelijk sprake is van een team. En wanneer dat zo is, welke ambitie je als team hebt in de mate 
van zelforganisatie. 

POSITIONERING EN LEIDERSCHAP 
Teams werken binnen de organisatieonderdelen van Avans, rechtstreeks onder de directie of onder een 
coördinator. Zelforganiserend werken betekent niet dat er geen leidinggevende is, wel dat de positie van die 
leidinggevende verandert. Hoe meer een team ontwikkelt naar zelforganiserend werken, hoe minder 
inhoudelijk sturend een leidinggevende is. Een leidinggevende van een zelforganiserend team richt zich op het 
maken van heldere afspraken met het team over resultaten. Hoe het team zijn dagelijkse werk regelt, beslist het 
team, uiteraard binnen de gestelde kaders en afspraken. De leidinggevende creëert de juiste randvoorwaarden, 
neemt een faciliterende en coachende rol in het bereiken van de resultaten, én bespreekt met het team het wel 
of niet behalen ervan.

TIPS VOOR TEAMS



TEAMVORMING
Voordat een team aan de slag gaat, wordt het gevormd. Ook als jouw team al gevormd is en van plan is 
zelforganiserend te gaan werken, is het handig om goed na te denken over waartoe het team bestaat en hoe het 
samengesteld is. Een team werkt in de grotere context van een organisatieonderdeel. Die grotere groep levert 
een product of dienst. En de vraag is welke organisatie van teams zo goed mogelijk de kwaliteit van 
dienstverlening én een efficiënte en prettige werkwijze ondersteunt. Daartoe ‘knip’ je als het ware het 
totaalpakket aan werk op in logische delen en maak je elk team verantwoordelijk voor een compleet proces, 
bijvoorbeeld een leerjaar van een opleiding. Elk team heeft uiteraard een gezamenlijk doel. De uitdaging is om na 
te denken over een logisch cluster van werk, waaromheen je een team formeert. Bijvoorbeeld rondom een deel 
van de opleiding, of rondom een locatie of een groep studenten. Elke keuze die je maakt heeft naast voordelen 
ook nadelen. Maak je die keuze niet en werk je met grote teams, dan riskeer je productiviteitsverlies en minder 
werkplezier.

Overal waar je ‘knipt’ om teams te vormen, moet je ook weer ‘plakken’ tussen teams om de verbinding te 
behouden. Denk dus bij het maken van teams ook goed na over effectieve en efficiënte manieren om tussen 
teams de verbinding te behouden. En breng in kaart hoe de besluitvorming zal gaan verlopen.

TIP!
Besluitvorming in zelforganiserende teams is vaak niet 
gemakkelijk. Deze handout bevat 3 verschillende  
aanpakken voor besluit vorming die goed passen bij 
zelforganiserende teams.

Teams bestaan ideaal gezien uit ongeveer 8-12 personen. Ze zijn vooral groot genoeg om samen een compleet 
proces te kunnen uitvoeren en een doel te kunnen bereiken. Maar teams zijn ook weer niet té groot, zodat ze nog 
constructief kunnen samenwerken en beslissen. Wil je dat teams echt beter presteren dan de som der delen, 
dan vraagt dat om continue kennisuitwisseling tussen en kenniscreatie met de teamleden. Hoe groter de omvang, 
hoe moeilijker de uitwisseling wordt tussen alle teamleden. En zonder uitwisseling kun je niet het beste uit elk 
teamlid halen en ben je de kracht van een team kwijt. 

Zichtbaarheid van de teamleden naar elkaar helpt het team functioneren en is daarmee ook een succesfactor. 
Fysieke nabijheid (1 locatie en werkruimte) of ten minste goede middelen om elkaar digitaal te ontmoeten hebben 
impact op het functioneren van het team. Hou ook hiermee rekening bij teamvorming.

TEAMSAMENSTELLING
Natuurlijk is ook de samenstelling van het team belangrijk. Alle expertise en vaardigheden die nodig zijn om de 
gezamenlijke doelen te behalen, moeten in het team aanwezig zijn. Vervangbaarheid van elkaars taken in het 
team is ook een aandachtspunt. En daarnaast helpt een goede mix van persoonlijkheden en werkervaring de 
kwaliteit van de samenwerking en van de resultaten vooruit. Teams zijn beter in staat om complexe vraagstukken 
op te lossen dan individuen, door hun diversiteit aan kennis en kunde. Maar diversiteit is bevorderlijk tot op 
zekere hoogte. Te grote verschillen tussen teamleden onderling beïnvloeden de teamprestaties negatief omdat 
ze de uitwisseling tussen teamleden en daarmee de teamontwikkeling belemmeren. Zo kunnen subgroepen in 
het team, bijvoorbeeld een subgroep van nieuwkomers en subgroep van oudgedienden, het lastiger maken de 
diversiteit optimaal te benutten en daarmee de teamontwikkeling afremmen.

https://ontwikkelen.avans.nl/introductie/teamontwikkeling/2/communicatie-en-besluitvorming


TEAMDOELEN EN RESULTATEN
Teamdoelen zijn afgestemd op de doelen van de eenheid waarbinnen het team werkt. Een docententeam in een 
academie zorgt dus voor overeenstemming tussen zijn teamdoelen en het businessplan van de academie. Het 
team maakt een jaarplan waarin de doelen en de bijdrage ervan aan de doelen van de eenheid beschreven staan. 
Ook de kaders en afspraken waarbinnen het team werkt zijn in het jaarplan beschreven. Team en leidinggevende 
stemmen de doelen en kaders samen af en spreken ook af hoe de leidinggevende op de hoogte blijft van de 
resultaten van het team. Alle teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de doelen.

Naast inhoudelijke doelen is het goed om doelen te stellen voor de ontwikkeling van het team. Hierbij gaat het 
ook om houding en gedrag. Het verbeteren van de samenwerking draagt zowel bij aan het plezier in het werk 
als aan de inhoudelijke doelen.

KADERS EN SPEELRUIMTE
Kaders en afspraken geven de grenzen aan van de autonomie van het team. Ze zijn essentieel om te weten 
welke speelruimte het team kan nemen in het werk. Naast de Avansbrede kaders, kunnen teams, deelraden en 
management samen aanvullende afspraken maken over de mate van autonomie van teams op verschillende 
thema’s. Vaak worden deze aanvullende afspraken verruimd naarmate een team een grotere mate van 
zelfstandigheid kan en wil nemen.

Vooraf vaststellen van duidelijke kaders en afspraken geeft teams helderheid en bespaart veel discussie in het 
dagelijks werk. Daar staat tegenover dat afspraken altijd een duidelijk doel moeten dienen. Maak dus zoveel 
afspraken als nodig, maar zeker niet meer. En pas je afspraken aan of laat ze vervallen, als je als team merkt dat 
ze niet nuttig zijn. 

TEAMONTWIKKELING
Een team dat start met zelforganiserend werken, zal zich gaan ontwikkelen. En in elke fase waarin een team zit, 
is een andere mate van zelfstandigheid passend.  

Vaak wordt teamontwikkeling in 4 fasen ingedeeld. Voorafgaand daaraan is er een fase van teamvorming. In de 
eerste fase van ontwikkeling is er sprake van een bundeling individuen, die vooral individueel aan het werk zijn en 
afstemmen met een leidinggevende. Die leidinggevende stuurt nog veel op de inhoud van het werk en zorgt voor 
verbinding tussen individuen. Daarna is er sprake van een groep, waarin onderlinge samenwerkingen ontstaan. 
In de 3e fase is er sprake van een team dat gezamenlijk resultaatgericht werkt. De focus ligt dan nog wel veelal 
op de interne processen. Pas als het team dit onder de knie heeft, zet het  de ‘teamgrenzen’ meer open naar 
buiten toe. Er ontstaat in deze fase ook een gezamenlijk proces van continu verbeteren. 

TIP!
Benieuwd wat er in zo’n jaarplan kan staan? 
Bekijk de checklist 

TIP!
Wil je inspiratie op het gebied van teamdoelen op 
zowel inhoud als houding en gedrag?  
Bekijk een voorbeeld 

https://ontwikkelen.avans.nl/introductie/teamontwikkeling/7/teamjaarplan
https://ontwikkelen.avans.nl/introductie/teamontwikkeling/1/teamdoelen


Fasemodel voor teamontwikkeling uit: ‘Teamontwikkeling en leidinggeven, P. van Amelsvoort en J. Jaarsveld, 2000’.

Natuurlijk is een model nooit de werkelijkheid en lang niet alle teams willen of kunnen fase 4 bereiken. Maar het 
is goed om je bewust te zijn van de groei die teams kunnen doormaken en om de verantwoordelijkheden die zij 
dragen af te stemmen op hun ontwikkelfase. Als ontwikkelfase en teamverantwoordelijkheid goed in balans zijn, 
presteert en groeit het team beter.

TEAMTAKEN
Zelforganiserende teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van een set van taken, die 
bijdragen aan het behalen van de teamdoelen. Onderstaande tabel geeft voorbeelden van teamtaken, geclusterd 
naar thema: 

Thema Teamtaken

Kwaliteit van onderwijs •  Voorbereiden, uitvoeren, evalueren en verbeteren van onderwijs

Personele teamzaken • Kortdurend verzuim opvangen
• Werving en selectie en inwerken van nieuwe collega’s
• Functioneringsgesprekken en ontwikkelgesprekken voeren

Communicatie • Overlegstructuur en het (bege)leiden van eigen teamoverleggen
• Communicatie in het team en met andere teams
• Relatiebeheer, pr en samenwerkingsverbanden extern

Werkverdeling en planning • Bijzondere rollen en vertegenwoordiging van het team in commissies,  
projecten e.d.

• Inzet en roostering

Financiën • Budgetbewaking

Teamontwikkeling • Continu verbeteren van processen
• Verbeteren van samenwerking

Welke taken worden er in het team belegd en welke (nog even) niet? Het is belangrijk hierin bewuste keuzes te 
maken. Vaak starten onderwijsteams met het zelforganiserend oppakken van onderwijstaken, van ontwikkeling 
tot uitvoering en vernieuwing van onderwijs. En ze zorgen voor de uitwisseling van informatie in het team, 
bijvoorbeeld in een teamoverleg. Wanneer het team toe is aan het oppakken van meer taken, wordt het 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor inzet, opvangen van verzuim, werven van nieuwe collega’s en verdelen van 
budget voor middelen die het team nodig heeft. Welke taken bij het team liggen en welke bij de leidinggevende 
verandert dus vaak in de loop van de tijd. Maak daarom goede afspraken en leg deze vast.
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TEAMROLLEN
Een goede taakverdeling binnen teams is cruciaal. Verdeel de coördinatie van belangrijke teamzaken over de team-
leden, bijvoorbeeld doordat ieder teamlid een teamrol op zich neemt. Hiermee versterk je de betrokkenheid van 
medewerkers, creëer je gedeeld leiderschap en voorkom je ‘sociaal luieren’ in teams. Een teamrol is een aandachts-
gebied en een teamrolhouder is daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie van en communicatie over het aan-
dachtsgebied. Hij/zij is aanspreekpunt, heeft oog voor de uitvoering van de taken en het naleven van afspraken, 
neemt initiatief om te verbeteren en organiseert besluitvorming. Een teamrolhouder stemt ook af met collega’s in 
andere teams die dezelfde teamrol hebben. Zo zorg je voor eenheid op het betreffende aandachtsgebied binnen 
je organisatieonderdeel. Dat wil niet zeggen dat de teamrolhouder alles zelf uitvoert of alles zelf beslist. Het hele 
team werkt mee binnen het aandachtsgebied en het hele team is verantwoordelijk voor de resultaten. Teamrollen 
of andere aandachtsgebieden worden idealiter na verloop van tijd weer overgedragen op een andere collega in 
het team. Dat helpt de focus te houden op teamverantwoordelijkheid. Voorbeelden van teamrollen zijn: kwaliteit, 
financiën, externe relaties en innovatie.

SAMENWERKING IN TEAMS
De belangrijkste succesfactor voor (zelforganiserende) teams is de onderlinge samenwerking. Samenwerken in 
een team is vaak complex. Dat vraagt enerzijds goede reflectieve en communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld 
om als team vanuit verschillende perspectieven te kijken, elkaar om feedback te vragen (reflecteren), elkaar aan te 
spreken, actief te luisteren en door te vragen en conflicten op te lossen (dialoog voeren). Anderzijds vraagt het om 
een focus op het resultaat (toekomst creëren), het goed plannen en organiseren van activiteiten met elkaar en het 
maken van duidelijke afspraken (organiseren). 

Teams vinden dit vaak moeilijk, want het vraagt een combinatie 
van versnellen met een focus op het resultaat en vertragen met 
verkenning van verschillende perspectieven. Teams die het lukt om 
die 2 kanten gebalanceerd in praktijk te brengen blijken succesvoller 
in het behalen van hun resultaten. Ze maken dan ‘ontwikkelruimte’ 
met elkaar. Dat is ruimte voor de inbreng van ieders kwaliteiten in  
het team. Door ontwikkelruimte te maken, stimuleren en dagen 
de teamleden elkaar uit om hun kwaliteiten en talenten optimaal 
in te zetten. Dat zorgt voor kwaliteit van onderwijs en werkplezier. 
Probeer dit praktisch toe te passen in de samenwerking en evalueer 
dit regelmatig. Bijvoorbeeld in een teamoverleg: stel halverwege of 
aan het eind van het overleg de vraag: Wat vind jij goed gaan in de 
onderlinge samenwerking? En wat kan volgens jou beter? 
Trek conclusies en experimenteer met de verbeterpunten. Start een 
volgend overleg met een korte terugblik op de verbeterpunten en 
maak concreet  hoe het team ervoor gaat zorgen dat deze in het 
komende overleg worden bewaakt.

TIP!
Maak een plan voor de invoering van teamrollen. 
Want een teamrolhouder moet nog groeien in zijn 
nieuwe taak. Zorg dat teamrollen aansluiten bij de 
interesse of talenten van teamleden. Een al lang 
bestaand, maar nog veel gebruikt model voor team-
rollen is dat van sterrollen (ST Groep). 
Bekijk deze paper voor meer informatie over sterrollen.

TIP!
Evalueer regelmatig de samenwerking. Deze app kan je 
team helpen bij het evalueren van teamsamenwerking.

Model van teamontwikkelruimte: karinderksen.nl/
werk/teamontwikkeling 

https://www.st-groep.nl/data/file/Sterrolmodel.pdf
http://www.teamontwikkelruimte.nl/wp/werken-met-de-app/


PRAKTIJKVOORBEELD VAN EEN TEAMOVERLEG
Team A bestaat uit 10 docenten die samen verantwoordelijk zijn voor het 1e leerjaar van de opleiding X. 

Eens per 4 weken komen de teamleden bij elkaar voor een overleg van 1,5 uur. Dat overleg benut het team

vooral voor het bespreken van teamzaken en voortgang op afspraken, experimenten en projecten uit het 

jaarplan. Urgente zaken blijven niet liggen tot een vergadering, maar worden gedeeld in de online Teams-

omgeving. Korte updates aan elkaar en vragen over onderwijsinhoudelijke zaken bespreekt het team elke 

maandagochtend in de weekstartbijeenkomst. De combinatie van 4-wekelijks overleg, weekstart en online 

tool werkt goed voor het team. Maar wil het team dat in de toekomst anders, dan kan dat. 

Het team zorgt voor een goede voorbereiding van het overleg. De teamleden hebben ervaren dat ze baat 

hebben bij een voorzitter die de agenda vooraf samenstelt met input van het team en tijdens de vergadering 

het proces en de tijd bewaakt. De rol van voorzitter rouleert per overleg tussen de teamleden. Daarnaast 

noteert een steeds wisselend teamlid de gemaakte afspraken. Afspraken worden gedeeld in ‘Teams’ en 

eventuele afwezigen zorgen zelf dat ze op de hoogte zijn van wat er in het overleg afgesproken is.

Het overleg start met een aantal mededelingen over teamzaken: een teamlid meldt dat een zieke collega 

waarmee zij contact houdt over 3 weken start met re-integreren. Een ander teamlid biedt aan samen na te 

denken over mogelijke taken die de re-integrerende collega zou kunnen oppakken. En er zijn mededelingen 

over de vacature die gesteld zal worden en het jaarlijkse teamuitje. Als het gesprek te veel uitweidt, wijst de 

voorzitter op het proces: tijd voor de volgende punten.

Vandaag is er een agendapunt over de organisatie van een academiebreed event. Vanuit alle teams neemt er 

een afgevaardigde deel aan de werkgroep van docenten die samen met een aantal studenten het event 

organiseert. Het verantwoordelijke teamlid brengt het team op de hoogte van de voortgang en hij vraagt 

om input op de invulling van een onderdeel van het event: de werkgroep wil daarin graag werkvormen 

gebruiken die door Team A al veelvuldig getest zijn. Het team voorziet de collega van ideeën, maar wijst ook 

kritisch op de planning. De teamleden maken zich zorgen over de voorbereidingen die zullen volgen in een 

voor hen zeer drukke periode. Dit signaal wordt weer meegenomen naar de werkgroep.

Hierna bespreekt het team nog de evaluatie van een nieuw vak in het 1e leerjaar, de voortgang op het 

verbeteren van de samenwerking met Team B, dat verantwoordelijk is voor jaar 2. En er wordt alvast gekeken 

naar de verwachte instroomcijfers voor komend studiejaar. De voorzitter vraagt elk teamlid of er nog 

aanvullende mededelingen zijn. 2 collega’s willen doorpraten over het academie-event. Zij maken samen 

een afspraak na het overleg. Een derde collega meldt in een ander overleg een werkvorm te hebben ervaren 

die handig is bij het nemen van complexe besluiten. Het team is geïnteresseerd en vraagt de collega bij een 

volgend overleg deze werkvorm in te zetten als test. Volgens planning wordt het overleg 1,5 uur later 

afgesloten.



CHECKLIST
Er komt veel kijken bij het werken met zelforganiserende teams. Deze lijst helpt je te checken of je aan belangrijke 
punten gedacht hebt:

• Teamvorming
 - Welk gezamenlijk doel heeft het team?
 - Waarvoor zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk?
 - Hoe groot is het team?
 - Hoe is het team gepositioneerd ten opzichte van andere teams?
 - Is er een goede mix in samenstelling van teamleden om het gezamenlijk doel te kunnen bereiken en is  
  er onderlinge vervangbaarheid?
• Besluitvorming
 - Is het duidelijk waarover het team besluit en waarover de leidinggevende?
 - Hoe neemt het team zijn besluiten?
 - Hoe legt het team die besluiten vast en informeert het anderen?
 - Waarover mag het team niet besluiten maar wel meepraten en meebeslissen?
• Doelen, resultaten en kaders
 - Welke gezamenlijke concrete doelen heeft het team?
 - Welke resultaten gaat het team bereiken?
 - Binnen welke kaders heeft het team autonomie?
• Rollen en taken
 - Welke rollen zijn er in het team? En bij wie zijn ze belegd?
 - Welke concrete taken voert het team uit? En wie is er aanspreekpunt?
• Samenwerking
 - Welke methoden, werkwijzen, overlegstructuren en planningen hanteert het team?
 - Hoe communiceren en overleggen we met elkaar?
 - Wat zijn teamspelregels?
 - Weten we van elkaar wat ieders sterke punten, expertises en talenten zijn?
 - Wat is gewenst gedrag?

VERANDERSTRATEGIE
Veranderen kan op veel verschillende manieren en ieder heeft daarin een persoonlijke voorkeur. De kunst is een 
veranderstrategie te kiezen die zowel aansluit bij de huidige situatie als bij de ontwikkeling waar je naartoe werkt 
en bij de mensen die samen de verandering gaan waarmaken. Dat kan betekenen dat je verschillende fasen in 
het veranderproces ook verschillend aanpakt.

Bij de ontwikkeling naar zelforganisatie past een aanpak waarin medewerkers zelf regie nemen, keuzes maken 
en de ontwikkeling samen vormgeven. Werken met experimenten is een manier waarmee je de ontwikkeling 
kunt versterken. Kleine groepen medewerkers bedenken kortcyclische experimenten, voeren ze uit en evalueren. 
Goede uitkomsten kunnen verder ontwikkeld worden of geïmplementeerd. Maar ook als een experiment 
mislukt of niet bijdraagt aan het gewenste doel, is het nuttig, want ook daar zit een leereffect. Aan de slag 
gaan met experimenten zorgt voor beweging in een veranderproces en voor een actieve houding; het bevordert 
betrokkenheid en regie. En dat is precies wat bij zelforganisatie belangrijk is. 

TIP!
Zowel voor leidinggevenden als voor teams is het in een 
veranderproces naar zelforganisatie in elke fase zoeken 
naar balans. Wie beslist er uiteindelijk over de keuzes in 
de verandering en wie adviseert of wordt alleen 
geïnformeerd? Maak in ieder geval bewuste keuzes. 
Deze hand-out gaat over participatie van medewerkers 
in veranderprocessen. 

https://ontwikkelen.avans.nl/introductie/organisatie-ontwikkeling/4/participatie
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Voor management is werken met teams die steeds meer autonomie hebben evenzeer een zoektocht als voor de 
teams. Leidinggevenden laten een deel van de regie los en moeten goed zoeken naar een balans tussen kaders 
stellen en vrijheid geven en tussen de regie loslaten of toch interveniëren. Ook de openheid tussen teams en 
leidinggevende om over deze balans samen in gesprek te zijn past bij zelforganisatie.

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
De ontwikkeling naar zelforganiserend werken is omvangrijk en leidt tot vraagstukken over het organisatiemodel, 
teamontwikkeling, leiderschap en nog veel meer onderwerpen. Een integrale aanpak van deze onderwerpen in 
een ontwikkeltraject helpt de ontwikkeling naar zelforganisatie vooruit.

Veel teams bij Avans hebben ervaren dat begeleiding in het proces naar zelforganisatie erg prettig is. 
Begeleiding op maat helpt je vooruit en houdt je scherp in het bepalen van je eigen weg naar meer autonomie 
in teams. Heb je advies of begeleiding nodig? Je HR businesspartner helpt je graag op weg in het proces naar 
zelforganisatie. De specialisten van Ontwikkelen@avans staan ook klaar met advies en tools, coaching, training en 
begeleiding op het gebied van individuele, team- en organisatieontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over zelforganisatie eens op ontwikkelen.avans.nl. Je vindt daar artikelen, ervaringen 
van collega’s, informatie over kennis- en netwerkbijeenkomsten over zelforganisatie en voorbeelden van tools en 
werkvormen.

De online informatie over zelforganisatie én deze brochure worden regelmatig ge-update.  
Kijk voor de meest actuele versie op ontwikkelen.avans.nl.

https://ontwikkelen.avans.nl
https://ontwikkelen.avans.nl

