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Tijdens de Meetup van de InnovatieWerkPlaats Zelforganisatie zijn door het
werkveld, studenten en docenten volop ervaringen en ideeën uitgewisseld over
zelforganisatie. Maar er is nog een bron om uit te putten: wetenschappelijk
onderzoek. Het kernteam van de IWP heeft uit het ruime aanbod een selectie
gemaakt van drie artikelen die ons hebben geïnspireerd bij het verdiepen van
kennis over (zelfsturende/zelforganiserende) teams. We zijn op zoek naar een
antwoord op drie vragen: Wat zijn recente wetenschappelijk inzichten over
teamontwikkeling en zelfsturing? Wat zijn de actuele onderzoeksvragen? En
welke implicaties heeft dit voor de praktijk? Want het is ons uiteindelijk te doen
om de ‘practitioners’; we zoeken handvatten voor HR-adviseurs, leidinggevenden,
coaches, consultants en teamleden die zelforganisatie verder willen helpen
ontwikkelen.
Teams krijgen meer autonomie
In een dynamische wereld, waarin wendbaarheid van
organisaties en menselijk kapitaal het fundament zijn van
organisatorisch succes, zijn organisatiestructuren vergaand
afgevlakt. Bevoegdheden zijn van management overgeheveld
naar (semi)autonome, zelfsturende of zelforganiserende
teams. Zonder in een semantische discussie te willen verzeilen
spreken we in dit artikel verder over zelforganiserende teams.
Daarin wordt zeker ook gestuurd, maar zelfsturing impliceert
wat sterker dat deze teams helemaal geen externe leiding
meer hebben of behoeven, en dat is veelal niet het geval.
Zelforganiserende teams zijn bevoegd om besluiten te
nemen over hun aansturing, probleemoplossing, strategie,
ontwikkeling en prestatiebeoordeling. De rationale
voor deze overdracht van autonomie is dat de nabijheid
bij het primaire proces het vermogen bevordert om te
gaan met veranderingen in bijvoorbeeld klantwensen of
productspecificaties. Zelforganiserende teams worden
gezien als een innovatie in werkstructuur en organisatieinrichting en hebben een paradigmaverschuiving in het
managementdenken teweeg gebracht. Daarnaast zijn ze
een vruchtbaar terrein voor wetenschappelijk onderzoek.
Zo is aangetoond dat zelforganiserende teams vaak beter
in staat zijn beslissingen te nemen dan leidinggevenden,
aangezien specialistische kennis en vaardigheden van
de teamleden beter benut worden. Autoriteit, voorheen
belegd bij het management, is verdeeld over de teamleden
in een gedeeld leiderschapsmodel, waarin alle teamleden
een collectieve verantwoordelijkheid hebben voor de

uitkomsten van hun inzet. Die verhoogde autoriteit en het
collectief verantwoordelijkheidsgevoel hebben positieve
invloed op motivatie, werkprocessen en leiden uiteindelijk
tot verhoogde productiviteit. Ook lijkt de combinatie
van een uitgebreide team-skillset en verhoogde motivatie
een positief effect te hebben op organisatieflexibiliteit en
aanpassingsvermogen.
Ondanks de genoemde positieve effecten, varieert de kracht
van deze effecten vrij sterk: lang niet elk zelforganiserend
team lijkt in staat de vruchten te plukken van verhoogde
autonomie. Sterker nog, er zijn ook negatieve uitkomsten
vastgesteld, zoals conflictescalatie en een verminderd
bewustzijn van wat er buiten het team plaatsvindt. Dat laatste
is precair, aangezien dat nu een onderdeel van het probleem
was wat zelforganiserende teams moesten oplossen. Het
is daarom goed om te verkennen binnen welke situaties
of onder druk van welke invloedfactoren een positief of
negatief effect van zelfsturing valt te verwachten. Met andere
woorden: welke factoren bevorderen de effectiviteit van
zelforganiserende teams?
Het IPO en het IMO model
De onderzoeken naar teams, zelfsturing en gedeeld
leiderschap zijn talrijk. Gelukkig verschijnt er ongeveer ieder
decennium een overzichtsartikel waarin de belangrijkste
progressie is samengevat. Voor dit artikel beginnen we bij
een review uit 2008 van Mathieu, Maynard, Rapp & Gilson.
Zij bouwen voort op een vergelijkbare exercitie van Cohen
en Bailey, die 10 jaar eerder het onderzoek van 1987 tot 1997

onder de loep namen. Zo hebben we een gedegen overzicht
van twintig jaar teamonderzoek. Centraal hierin staan
modellen die relaties onderzoeken tussen de Input, het Proces
en de Output (IPO) van het werken in teams. In dat werken
wordt onderscheid gemaakt tussen teamwork en taskwork. Met
taskwork worden de handelingen bedoeld die het team uitvoert
om een product of dienst te leveren. Onder teamwork wordt al
het gedrag begrepen dat daaromheen nodig is om het team
samen te laten werken aan hun taak of opdracht.
Het eerste model is dus het IPO-model. Het onderzoek
is steeds op zoek naar welke input (I) er op organisatie-,
team- en individueel niveau nodig is om de teamprestatie
(O) te bevorderen. Die prestatie wordt aanvankelijk alleen
in economische termen gedefinieerd – als productie of
omzet – maar in de loop der jaren zijn er criteria bij gekomen

zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, maar ook
affectieve uitkomsten zoals arbeidssatisfactie. Daarnaast heeft
onderzoek laten zien dat er tussen de input en de output
meer zit dan alleen de task- en teamprocessen. De input leidt
ook tot wat in de wetenschap emergent states worden genoemd;
cognitieve, motiverende en affectieve gemoedstoestanden,
die op hun beurt weer invloed hebben op de mate waarin
een team zijn doelen haalt. Het meest actuele model is
daarom het IMO-model. Met Input op organisatie-, teamen individueel niveau, Mediators in de vorm van processen
en emergente toestanden en Outcomes die aan de hand van
verschillende economische en psychologische criteria worden
gemeten.
Figuur 1 geeft dit model weer.
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Voor de liefhebbers laat tabel 1 zien welke variabelen uit dit model onderzocht zijn.
IMO-Model

Aspecten

Variabelen

INPUT
Team samenstelling
(individuen)

Gemiddelde waarden

Persoonlijkheid
Competenties
Overige attributen

Diversiteit

Demografisch
Functioneel
Persoonlijkheid
Houding en waarden

Complexe combinaties

Breuklijnen (subgroepen)
Positie en status
Kenmerken van het netwerk

Teamniveau
(team als geheel)

Organisatie &
Context

MEDIATORS
Team relaties

OUTCOMES
Team resultaat

Wederzijdse afhankelijkheid
Technologie

Virtuele teams

Teamtraining

Individuele versus teamgerichte training
Leveringssysteem

Teamleiderschap

Extern leiderschap
Coaching
Gedeeld leiderschap

Teamstructuur

Taakverdeling

Organisatiecontext

Human resource systemen
Openheid
Multiteam systeem coördinatie

Omgeving

Studies naar Topmanagementteams
Culturele invloeden

Team processen

Transitie processen
Uitvoeringsprocessen
Interpersoonlijke processen
Overige processen

Emergente toestanden

Teamvertrouwen
Team empowerment
Veiligheidsklimaat
Serviceklimaat
Klimaat van rechtvaardigheid
Cohesie
Vertrouwen
Collectieve kennis
Gedeelde mentale modellen
Strategische consensus

Gemengde mediators

Teamleren
Integratie van gedrag
Transactieve geheugensystemen

Team prestatie

Prestatie op organisatieniveau
Prestatie op teamniveau
Rolgebaseerde prestaties
Prestatiesamenstelling

Affecten en levensvatbaarheid

Arbeidstevredenheid

Tabel 1 Overzicht aspecten uit het IMO-model

Drie factoren die prestaties van
zelforganiserende teams beïnvloeden
De volgende systematische review is van Magpili en Pazos
(2017). In deze studie is de meest actuele wetenschappelijke
kennis samengevat. De auteurs kijken op drie niveaus naar
het antwoord op de vraag welke factoren de prestatie van
teams beïnvloeden. In deze samenvatting lichten we er de
volgende punten uit:
•	Individueel niveau: autonomie, rolinvulling &
vaardigheden, leiderschap, weerstand en ervaring.
•	Teamniveau: extern leiderschap, taakcomplexiteit
•	Organisatieniveau: cultuur, beleid &
organisatiedoelstellingen, coördinatie & structuur, training
en beloning

Onderzoek wijst uit dat het beter is om elk individu
in het team in staat te stellen om meerdere rollen
uit te voeren, dan om één rol te koppelen aan één
individu.
Niveau van het individu
Een team bestaat vanzelfsprekend uit een set individuele
teamleden. We kunnen voor deze teamleden een aantal
aspecten benoemen die bevorderend zijn voor het behalen
van goede prestaties van zelforganisatie, voor zowel het
individu zelf, als voor de organisatie.
Team en individuele autonomie

Voor wat betreft de behoefte aan autonomie stuiten we
onmiddellijk op een paradoxale situatie: een al te hoge
(behoefte aan) individuele autonomie heeft negatieve
effecten op de onderlinge afstemming. En dat niet alleen.
Ook het wederzijds leren en de collectieve besluitvorming
verminderen, aangezien het individu zijn eigen autonomie
hoger waardeert dan de team-autonomie. Het hebben
van veel individuele autonomie staat de wederzijdse
afhankelijkheid in de weg: men kan immers veel zelf
besluiten en taken zelfstandig inrichten naar eigen inzicht.
Een wederzijdse afhankelijkheid tussen teamleden op het
gebied van zowel doelen als taken bevordert afstemming en
verlaagt het aantal conflicten. Dat veronderstelt tevens dat
voor het minimaliseren van individuele autonomie, de taak
ook aan zekere voorwaarden moet voldoen. Als de taak door
één individu, zonder afstemming kan worden voltooid, dan
zullen effecten als afstemming en conflictreductie uitblijven.
De eerder genoemde paradox schuilt in het feit dat voor hoge
team autonomie het logisch lijkt om autonoom opererende
professionals te selecteren of om autonoom werken te
bevorderen. Het risico ontstaat dan dat individuen een eigen
plan trekken dat niet aansluit op de teamdoelen. Daarom
verdient het de aanbeveling om aandacht te vestigen op de
gedeelde teamautonomie, niet op individuele autonomie.

Rolinvulling en vaardigheden

Onderzoek wijst uit dat het beter is om elk individu in het
team in staat te stellen om meerdere rollen uit te voeren,
dan om één rol te koppelen aan één individu. De positieve
opbrengst hiervan is dat de informatieverwerking in het
team beter verloopt en daardoor de prestatie omhoog gaat.
Een uitdaging schuilt in het behouden van focus en bewaken
van prioriteit in deze verrijkte rollen, mede omdat een rijke
rol meer verantwoordlijkheden impliceert, die op hun beurt
verhoogde stress kan veroorzaken. De manier waarop rollen
worden ingevuld heeft dus gevolgen voor de effectiviteit
van zelforganiserende teams. De verschillende rollen zijn
idealiter flexibel en uitwisselbaar om daadwerkelijk het werk
te kunnen aanpassen als dat noodzakelijk is. Het uitwerken
van vastomlijnde functieomschrijvingen heeft juist een
negatief effect op het aanpassingsvermogen, aangezien het
taakuitwisseling en het flexibel omspringen met de behoefte
van klant en organisatie in de weg staat. Daar komt bij dat
teamleden ook meerdere vaardigheden beheersen en daarmee
hun rolinvulling verrijken met meerdere rollen per individu.
Naast de inhoudelijke vaardigheid voor het taskwork,
hebben teamleden ook vaardigheden nodig voor het
teamwork. Deze zijn velerlei, maar te bundelen in twee typen.
Ten eerste lijkt zelfmanagementvaardigheid van belang;
individuen die uit zichzelf werkstructuren ontwikkelen en
verantwoordelijkheid aanvaarden dragen bij aan verhoogd
teamcommitment en besluitvaardigheid van het team.
Ten tweede zijn teamwerk skills vereist, zoals het effectief
leiden van vergaderingen en communicatieve vaardigheden.
Met name de procesmatige kant van teamprestaties wordt
hierdoor positief beïnvloed, denk hierbij aan afstemming van
werkzaamheden, taakallocatie en budgetverdeling. Tabel 2
geeft een overzicht van de vijf belangrijkste aspecten van
teamwork.

The “Big Five” in teamwork

(Salas et al, 2005)

Teamleiderschap

Het vermogen om de activiteiten van andere teamleden te sturen en te coördineren, de prestaties
van het team te beoordelen, taken toe te wijzen, kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen,
teamleden te motiveren, te plannen en te organiseren, en een positieve sfeer te creëren.

Wederzijdse prestatie modellering

Het vermogen om een gemeenschappelijk begrip van de teamomgeving te ontwikkelen en passende taakstrategieën toe te passen om de prestaties van teamgenoten nauwkeurig te controleren.

Back-up gedrag

Het vermogen om te anticiperen op de behoeften van andere teamleden door middel van nauwkeurige kennis over hun verantwoordelijkheden. Dit omvat het vermogen om de werklast onder de
leden te verschuiven om evenwicht te bereiken tijdens hoge periodes van werklast of druk.

Aanpassingsvermogen

Het vermogen om strategieën aan te passen op basis van informatie uit de omgeving door het gebruik van back-upgedrag en herverdeling van interne teambronnen. Het veranderen van een koers
of teamrepertoire in reactie op veranderende omstandigheden (intern of extern).

Team oriëntatie

De neiging om rekening te houden met het gedrag van anderen tijdens de groepsinteractie en het
geloof in het belang van teamdoelen boven de doelen van individuele leden.

Tabel 2 De “Big Five” van teamwerk.

Intern teamleiderschap

Ervaring

Een derde factor op individueel niveau betreft het getoonde
leiderschapsgedrag door teamleden. Dit leiderschap moet
niet verward worden met formele autoriteit: teamleden
hebben dit in even grote mate. Het gaat in zekere zin om
een hogere status die verworven wordt door onder meer
kennis en expertise. Ook wordt hier niet zelfleiderschap of
zelfregulatie bedoeld. Leiderschapsstijlen die zorgen voor
overzicht over en begrip voor de verschillende teamrollen, de
teamleden en hun behoeften, en die een actieve coachende
rol laten zien, hebben een positief effect. Denk daarbij aan:
hoger onderling vertrouwen, de behoefte om onderling van
elkaar te leren, het sociaal kapitaal van een team en misschien
wel het belangrijkste: hogere cohesie. Van cohesie in het
team is bekend dat het doorslaggevend is voor succesvol
samenwerken: zonder cohesie geen samenwerking, geen
behoefte onderling te leren, weinig vertrouwen en geen goede
prestaties.

Als laatste individuele factor is de eigen werkervaring van
belang. Het hebben van enige werkervaring helpt bij het
omgaan met een veranderende context en het verzinnen
van innovatieve oplossingen. Toch is een genuanceerde blik
hierop noodzakelijk. Het hebben van veel ervaring leidt
soms ook tot een zekere starheid of behoefte aan structuur.
Het bereiken van een zekere balans tussen enige ervaring en
uitgebreide ervaring lijkt noodzakelijk. Het ontbreekt nog
aan inzichten van hoeveel ervaring dan wenselijk is, binnen
welke context.

Belangrijk voor de praktische kant van zelforganiserende
teams is dus dat het getoonde leiderschap zichtbaar zou
moeten zijn door sterke cohesie. De genoemde positieve
effecten beïnvloeden de resultaten en de uiteindelijke
prestaties van het team, maar dat is een voorzichtige conclusie
en meer onderzoek is nodig om sterke uitspraken op dit
terrein te doen. De effecten van dit gedeelde leiderschap op
de prestaties van het team is onvoldoende bekend omdat de
wisselende omstandigheden waaronder leiderschapsgedrag
wordt getoond veel invloed hebben. Omdat aan het
leiderschap geen hiërarchische positie kleeft, is het verkrijgen
voor commitment voor een leiderschapsrol essentieel. Dit
commitment kan verkregen worden door kwalitatief goed
inhoudelijk werk te leveren en teamwerk georiënteerde
expertise te laten zien.
Weerstand tegen veranderingen

Risicovol is het onderschatten van weerstand tegen
verandering. Een implementatie van zelforganiserende teams
kan bedreigend zijn voor medewerkers die behoefte hebben
aan structuur, die angst hebben voor het onbekende, weinig
werkervaring hebben en vrezen voor een te grote werklast.
Een goede initiële communicatie over het hoe en waarom
van zelfsturing en het op laagdrempelige wijze laten kennis
maken met zelfsturing blijkt een effectieve strategie. Deze
adviezen zijn verstandig maar ook betrekkelijk vaag. Het
ontbreekt aan specifieke aanbevelingen op dit terrein. De
auteurs zijn nieuwsgierig hoe de praktijk met de acceptatie
en weerstand omgaan rondom implementatie van zelfsturing

Evaluatie individueel niveau

Alles overziend, merken de auteurs dat er stringente eisen
ontstaan aan het individu dat in een zelforganiserend team
zetel kan nemen. Zij moet meerdere vaardigheden bezitten,
weinig behoefte aan individuele autonomie hebben,
verschillende teamgeoriënteerde vaardigheden kunnen
uitvoeren en een zeker leiderschap ter berde brengen. Het
lijkt onmenselijk om elk individu langs deze lat te leggen.
Hoewel de praktische implicatie vergaand is, volstaan we met
de notie dat het zelforganiserende team samengesteld zou
moeten worden uit individuen die aan meerdere van deze
eisen kunnen voldoen. Vragen die bij deze overwegingen
horen zijn ons inziens onder meer: hoe grijpt dit in op de
werving en selectiepraktijken? Wat zou een aansluitende
methode voor rol- en functiebeschrijving zijn? Hoe kunnen
individueel leiderschap en zelfmanagement gestimuleerd
worden?
Niveau van het Team
Daar waar er aandacht geschonken moet worden aan
individuen binnen teams, geldt dat ook voor de teams zelf: er
is een aantal factoren dat bepaalt hoe zelforganiserende teams
functioneren. We bespreken in de volgende twee paragrafen
de elementen leiderschap, coaching, onderlinge controle en
diversiteit.

Dit leiderschap moet niet verward worden met
formele autoriteit: teamleden hebben dit in even
grote mate.

Onder empowerment verstaan we de collectieve
overtuiging dat het team autoriteit en controle heeft
over zijn taak en zich verantwoordelijk voelt voor zijn
doelstellingen.
Extern leiderschap

Elk team, ook een zelforganiserend team, heeft te maken met
extern leiderschap. In dit deel besteden we aandacht aan de
aansturing gericht op de ontwikkeling van zelforganisatie
in teams. Ook over de grenzen van het team - de interacties
tussen teams en met klanten en leveranciers - is het nodige
te zeggen over leiderschap. Daar gaan we dieper op in, in
de paragraaf over het organisatieniveau. Extern leiderschap
richt zich beter niet op de dagelijkse werkzaamheden, is
het devies. De rol van het extern leiderschap ligt meer in de
ondersteunende sfeer. Die ondersteuning bestaat onder meer
uit het teams leren omgaan met conflicten, en het verbeteren
van communicatie, ontwikkeling en besluitvorming. Ook
actief coachen van teams op hun eigen zelforganisatie door te
ondersteunen bij zelfreflectie, zelfkritiek en zelfbevestiging
lijkt zelforganiserende teams te helpen. Coaching kan gericht
zijn op de taak en het proces. Bijvoorbeeld: hoe stellen we
doelen en op welke manier werken we samen?
Externe coaching heeft allereerst een positieve relatie met
zelfmanagement, interne cohesie en tevredenheid. Voor
leiders is het zinnig om de vraag te stellen: in welke mate is
het zelforganiserende team empowered? Onder empowerment
verstaan we de collectieve overtuiging dat het team autoriteit
en controle heeft over zijn taak en zich verantwoordelijk
voelt voor zijn doelstellingen. Tevens is dit begrip sterk
verbonden aan het eerder genoemde aspect: team autonomie.
Het beleggen van autonomie op teamniveau versterkt
het empowerment. Sterker nog, het vergroten van team
empowerment lijkt niet alleen teamprestaties te vergroten,
maar ook de individuele prestaties. Het ingrijpen of sturen
op de dagelijkse taak zal het gevoel van zelfbeschikking en
eigenaarschap aantasten. Deze taak ligt dan ook binnen
de scope van de teams zelf: Intercollegiale controle is het
mechanisme waarmee zicht wordt gehouden op de te behalen
doelen en houden aan afspraken.
Taakcomplexiteit

Het type taak dat het team uitvoert kan zich in meer of
mindere mate lenen voor zelfsturing. Taken die zowel
onzeker, vernieuwend, holistisch als weinig routinematig zijn
lenen zich het meest voor zelfsturing. Voor weinig complexe
en eenduidige taken lijken elementen als job-rotatie en
multidisciplinair werken overbodig en niet meer waarde
toevoegend. Complexe taken veronderstellen dat teamleden
diverse vaardigheden en kennis bezitten. Toch is hier ook
nuance op zijn plaats. Met name vaardigheids-diversiteit die
voortvloeit uit het hebben van verschillende achtergronden
kan een belemmerende factor zijn: teamleden kunnen dan
moeilijker bouwen op een gemeenschappelijk gedeeld

kennisplatform en de afstemming wordt bemoeilijkt door
‘het spreken van verschillende talen’. Een gevaar dreigt dat
dan teamleden met dezelfde achtergronden meer interactie
zoeken met elkaar, dan met de andere teamleden die een
andere achtergrond hebben. Hierdoor ontstaan als het ware
breuklijnen in een team, die de cohesie en communicatie
hinderen. De oplossing ligt in het investeren in integratie van
disciplines en het benadrukken van de unieke bijdrage van
teamleden.
Eerder stelden we dat het goed is dat alle teamleden meerdere
rollen en vaardigheden beheersen, omdat dan ze elkaars backup kunnen zijn. Er kan dan flexibel kan worden ingespeeld
op externe veranderingen. Maar ook intern: een teamlid dat
even meer tijd of steun nodig heeft kan door anderen worden
geholpen. De genoemde keerzijde is dat het ook belastend
kan zijn om zoveel te moeten kunnen en ook nog de juiste
focus te houden. Het gaat om het vinden van de juiste balans.
Belangrijk is dat we er bewust van zijn, dat wanneer de
teamleden zeer uiteenlopende disciplines hebben, er in de
multidisciplinariteit mogelijk gevaar schuilt. Het verdient
daarom nogmaals de aanbeveling om te streven naar een
optimale multidisciplinariteit binnen het individu, niet
alleen binnen het team. Dit levert begrip en goed lopende
communicatie op, wat weer positief effect heeft op de cohesie
en de prestatie.
Evaluatie teamniveau

Aan teams stellen we hoge eisen: de invulling van de
verschillende elementen lijkt aan betrekkelijk strenge regels
gebonden. Daarbij kan de focus op twee zaken worden
gelegd. Ten eerste op een collectieve overtuiging van het
team die behelst dat het team autoriteit en controle heeft
over zijn taak en zich verantwoordelijk voelt voor zijn
doelstellingen. Ten tweede op het element van complexiteit,
waarbij de taak van het team complex is en uitgevoerd
wordt door individuen die meerdere rollen voor die taak
vervullen. Gezien de beperkte scope van de uitkomsten
moet hier een kanttekening geplaatst worden. De review
behandelt als uitkomsten de team- en organisatieprestatie in
de zin van productiviteit, financiële resultaten en efficiëntie.
Andere uitkomsten zoals werkplezier en engagement
vallen buiten deze scope. Toch zijn dat ook uitkomsten
van de inrichting van werk, zeker voor HRM. Er zijn dan
ook praktijkvoorbeelden waarbij zelfsturing is toegepast
op weinig complexe taken en waar ook positieve resultaten
geboekt worden, op andere terreinen dan de review
behandelt.

Niveau van de organisatie
De laatste bundel factoren die invloed heeft op de
effectiviteit van zelforganiserende teams bevindt zich op
organisatieniveau. Dit niveau roept aantal overwegingen
op, wanneer zelforganisatie geïmplementeerd of uitgevoerd
wordt. De implementatiebenadering is wellicht stijlbreuk
met de hiervoor besproken niveaus. Toch geniet deze
benadering de voorkeur omdat de organisatiedynamieken
al aan de wieg van zelfsturing positieve of juist negatieve
effecten hebben. Het is niet onze intentie om een soort
dashboard te schetsen van hoe de ‘organisatieparameters’
moeten staan, maar we beschrijven hoe organisatieelementen invloed hebben.

Cultuur

De cultuur, de waarden en normen van een organisatie, heeft
invloed op de implementatie van zelforganiserende teams.
Vanzelfsprekend is een weinig sturende cultuur, met waarden
als autonomie, verantwoordelijkheid en groepsoriëntatie,
behulpzaam bij de implementatie van zelfsturing. Het
aanmoedigen van risico-nemend gedrag lijkt ook een
positief effect te hebben. Hierdoor ontstaat de legitimering
van experimenteren, wat helpt bij de implementatie van
zelfsturing. Het hebben van een top-down benadering van
de organisatie, zal de implementatie van zelfsturing in de
weg staan. In die situatie ervaren teams te weinig regelruimte
en verantwoordelijkheid om zelfsturing te bereiken. Een
sterk normatieve organisatie, die protocollair omspringt met
haar normen, zal de bewegingsvrijheid van medewerkers
inperken. De noodzakelijke speelruimte voor het goed
implementeren van zelfsturing wordt hierdoor belet.
Beleid en organisatiedoelstellingen

Eenzelfde reeks opmerkingen is te maken over de factor
beleid. Als dit voorschrijvend van aard is, dan zal dat teams
sterk inkaderen. Zowel normen als beleid zijn noodzakelijk
in organisaties. De bepalende factor voor zelfsturing is
voornamelijk de mate van formalisatie van deze aspecten:
zijn deze beleidsvoornemens en normen in beton gegoten

of juist opgezet als brede en richtinggevende aanwijzingen?
Dat laatste verdient aanbeveling voor de implementatie van
zelfsturing.
De organisatiedoelstellingen moeten vooral helder zijn.
Onduidelijke doelstellingen beletten heldere feedbackcriteria
voor de prestaties van zelforganiserende teams, omdat de
eigen teamdoelstellingen dan afgeleid moeten worden van
onduidelijke organisatiedoelstellingen.
Structuur en coördinatie

Een wat voor de hand liggende structuuroverweging is dat
een steile hiërarchie zich minder goed leent voor zelfsturing.
Evenals bij de elementen beleid en cultuur, ligt ook in
hiërarchie een beperking in de handelingsvrijheid van
zelforganiserende teams. Een andere overweging ligt in de
coördinerende sfeer. Een inrichting met een coördinator voor
meerdere teams kan zorgen voor gezond grensmanagement.
In elk geval is in dit verband noodzakelijk dat teams een
unieke eigen doelstelling hebben, die toch ook een connectie
heeft met andere teams. Ook hier speelt extern leiderschap
een rol, in die zin dat tussen teams een zekere liaisonpositie
wenselijk is, die met name informatie geeft over de doelen
van, werkzaamheden van en samenwerking met andere
teams. De externe leider geeft zogezegd leiding aan een team
van teams. Een goede structuur, coördinatie en onderlinge
afstemmingssystematiek is juist voor zelforganisatie van
belang, aangezien de klassieke teamleidersrol vaak verdwijnt.
Juist in de teamleidersrol zitten vaak veel van de afstemming
en coördinatietaken die zijn weggevallen in zelforganiserende
teams. Ook hier treffen we een zekere paradox: als teams
zelforganiserend worden, maar er wordt wel een zeker
leiderschap verwacht wat buiten het team plaatsvindt, is
er dan niet gewoon sprake van een aangestuurd team? Dat
is niet direct het geval, hoewel er een taak is weggelegd
voor leiders buiten het team, veronderstelt dit niet dat de
autonomie van het zelforganiserende team wegvalt. Het
roept wel de praktische implicatie op dat in organisaties
goed nagedacht moet worden wat de nieuwe rol is van extern
leiderschap en wat de functie van structurering is voor het
welslagen van zelforganiserende teams.
Training

Het beschikken over verschillende vaardigheden en het
kunnen aannemen van meerdere rollen lijkt positieve
effecten te hebben op het succes van zelforganiserende
teams. Daarom is training in relatie tot de effectiviteit van
zelforganisatie noodzakelijk. Zowel aan de inhoudelijke
kant (competentie in de team-taak, bijvoorbeeld) als aan de
procedurele kant (communicatie, teambuilding et cetera)
levert training een positieve bijdrage aan de effectiviteit van

De cultuur, de waarden en normen van een
organisatie, heeft invloed op de implementatie van
zelfsturende teams.

Een wat voor de hand liggende structuuroverweging
is dat een steile hiërarchie zich minder goed leent
voor zelfsturing.

zelforganiserende teams. Toch is ook hier is een nuance op
zijn plek: de grootste effecten van training worden bereikt als
de inhoudelijke competenties individueel worden aangeleerd
en de procedurele competenties op teamniveau. De eerdere
opmerking dat teamleden vooral niet eigen afgebakende,
maar juist overlappende rollen zouden moeten hebben lijkt
tegenstrijdig in dit verband. Het mechanisme van training
echter, is toch niet het meest voor de hand liggend om dit
te bereiken; hier zijn andere, bijvoorbeeld aan structuur
gerelateerde interventies aan de orde. Het grootste effect
van training wordt voorts bereikt als training en scholing
wordt ingezet als een continu proces, in plaats van eenmalige
sessies. Hiernaast is een belangrijk element van training dat
deze verweven moet zijn met de organisatiecontext, de eigen
teamdoelen en teamtaken: stand-alone trainingen hebben
meestal weinig tot geen effect.

realiteit van het team en gericht op juist het individu of het
team als geheel, kan zorgen voor verbeterde communicatie
en intra-team coördinatie. Een belangrijke opmerking
rondom beloning is, dat individuele beloningspraktijken
onverstandig lijken. De auteurs merken op dat het
aanlokkelijk lijkt om aan een aantal organisatieparameters te
gaan draaien, totdat deze de gewenste positie hebben. Voor
een aantal elementen is dat niet wenselijk, noch haalbaar. Het
zou bijvoorbeeld een wat vreemde veronderstelling zijn dat
de organisatiestructuur ingrijpend afgeplat moet worden om
zelfsturing soepeler te implementeren. Ook een ingrijpende
cultuur aanpassing (voor zover dat al kan) lijkt niet voor de
hand te liggen. De vragen die het vooral oproept, ook voor de
HR professie, zijn: welke invloed oefent de interne context
uit op de implementatie van zelforganiserende teams, hoe
kunnen we rekening houden met die invloeden die mogelijk
negatief zijn in dat verband?

Belonen

Als laatste organisatie element behandelen we hier de
beloningsstructuur. Het is de vraag of beloningssystemen
een groot effect hebben op de effectiviteit van teams.
In elk geval is het belonen op het verkeerde niveau van
prestatie een factor die demotiverend kan werken en
daardoor minder goede prestaties kan veroorzaken. Zo
zijn individuele prestatiebeloningen onverstandig, omdat
het individu zich dan teveel gaat richten op het behalen
van eigen doelstellingen in plaats van teamdoelstellingen.
Niet monetaire beloningen, zoals hogere status, informele
leiderschapspositie en erkenning hebben een positieve
invloed op het gevoel van waardering. Toch blijft de relatie
met presteren ingewikkeld vast te stellen.
Evaluatie organisatiekenmerken

In dit laatste deel is weer een aantal vereisten de revue
gepasseerd. Concluderend kunnen we aangeven dat zowel
cultuur, beleid als structuur vooral ruimte scheppend
moeten zijn. Beperkingen vanuit de organisatie moeten
zo min mogelijk invloed hebben op de autonomie en
besluitvormingsvrijheid. In de zin van coördinatie tussen
de verschillende teams in een organisatie is vooral een taak
weggelegd voor externe leiders die zich richt op aspecten van
grensmanagement. Goede training, mits aangesloten op de

Hoe nu verder?
In veel wetenschappelijke artikelen wordt de aanbeveling
gedaan de bevindingen uit het onderzoek in de praktijk
nader aan een kritische evaluatie te onderwerpen. De wijze
waarop de wetenschap is georganiseerd staat langdurig
volgen van teams in hun ontwikkeling vaak niet toe.
Daarom is er een doorgaande dialoog nodig tussen
leidinggevenden, HR-professionals en consultants uit het
werkveld enerzijds en onderzoekers en docenten anderzijds.
Door wetenschappelijke inzichten toe te passen – en de tijd
te nemen er op te reflecteren – brengen we gezamenlijk
de kennis over zelforganisatie naar een hoger plan. Met
die kennis kunnen we studenten, de nieuwe generatie
werkenden, een grote dienst bewijzen. De gedeelde passie die
ons daarbij drijft is met meer zingeving en impact invulling
te geven aan de resultaten van het (team)werk.
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