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Voor iedere organisatie is efficiënte samenwerking in teams en bewustwording van de individuele
verantwoordelijkheid van belang. Vooral echter in startende teams, teams waar het ‘schort’ aan
afstemming en samenwerking en teams die verkeren in een sterk veranderende omgeving, geeft het
zich richten op het (her)vinden van doelgerichtheid, gemeenschappelijkheid; onderling vertrouwen
en (nieuw) elan, een directe rendementsverbetering.
Het startende team
Een nieuw geformeerd team doorloopt een aantal fasen. Deze fasen kennen ieder hun eigen
dynamiek en valkuilen. Een startend team is er daarom bij gebaat aandacht te schenken aan het
proces waarlangs teamvorming en teamsamenwerking tot stand komt. Op deze manier kan effectief
en efficiënt worden gewerkt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.
Het team met problemen
Waar mensen met elkaar werken ontstaan in de tijd ingesleten patronen, blinde vlekken,
teleurstellingen en meningsverschillen. BG consulting noemt dit 'de geschiedenis van het team'.
Geschiedenis wordt vaak zichtbaar in een verschuiven van de focus op het realiseren van output naar
het bezig zijn met de onderlinge relaties en verhoudingen. De gezamenlijkheid neemt gaandeweg
steeds meer af en samenwerken verloopt steeds moeizamer. Problemen binnen het team en tussen
team en buitenwereld nemen vervolgens toe. Er ontstaat een toenemende ontevredenheid over
elkaar, het leiderschap en de eigen rol.
Het team in verandering
Niet altijd komt de aanzet voor teambegeleiding voort uit het team zelf. Soms verandert in korte tijd
de context waarin het team moet functioneren. Een wijziging van de bedrijfsstrategie of een
verandering van bedrijfscultuur maakt dat teams zich moeten heroriënteren op hun doelen, taken en
manier van samenwerken. Blijft een goed (be)geleidt veranderingsproces uit dan bestaat de kans dat
de weerstand vanuit teams tegen de verandering toeneemt en een negatieve invloed gaat hebben
op de output en het bedrijfsresultaat. BG consulting helpt teams om vanuit doelgerichtheid,
samenwerking en competentie-ontwikkeling bij te dragen aan het bedrijfsrendement en het
vergroten van het welzijn.
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