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1 Inleiding  

Theorie en achtergrond bij de deelkwalificatie team coördinatie is geschreven ter ondersteuning van 

de kwalificatie Teamleider. De inhoud van deze inhoudelijke toelichting is gebaseerd op de modules 

van Scouting Academy (1.0) maar opnieuw verdeeld over en aangevuld met onderwerpen voor de 

deelkwalificaties van Scouting Academy 2.0.  

 

De inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie team coördinatie is in eerste instantie geschreven 

voor praktijkbegeleiders en trainers en kan gebruikt worden bij de voorbereiding van opleidingen en 

trainingen. De kwalificatiekaart is leidend voor de competenties van een leidinggevende. Deze 

inhoudelijke toelichting is ondersteunend voor praktijkbegeleiders en trainers in het helpen verwerven 

van de competenties van de kwalificatiekaart door de leidinggevende.  
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2 Beschrijving  

  

2.1 Doel van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.   

In deze Inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie team coördinatie wordt ingegaan op hoe je als 

teamleider een jeugdlid kunt begeleiden en de werkzaamheden kunt coördineren. Na het doorlopen 

van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. :  

• Heb je inzicht gekregen in het continue kwaliteitsverbetering 

• Heb je inzicht gekregen in effectief team functioneren 

• Heb je inzicht gekregen in besluitvorming en situationeel leiderschap 

  

2.2 Inhoud 

In dit document vind je achtergrondinformatie bij de deelkwalificatie team coördinatie. 
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3 Achtergrondinformatie  

 

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal modellen die gebruikt kunnen worden voor teamwerk. Er is 

gekozen voor het Plan, Act, Check, Do model omdat dit een model voor continue verbetering is wat 

gebaseerd is op een viertal herkenbare en makkelijk toepasbare stappen. Het model voor effectief 

team functioneren is aanvullend op het Plan, Act, Check, Do model en geeft inzicht in hoe het team is 

samengesteld en in wat voor omgeving het team werkt. Aangezien er in de praktijk regelmatig 

onduidelijkheid is over wat besloten is hebben we het BOB model toegevoegd om de verschillen 

tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming toe te lichten. Helaas blijkt in de praktijk dat 

samenwerken in een team soms ook frustraties geeft. Het 5 frustraties van teamwork model geeft 

handvaten om hiermee aan de slag te gaan.  

 

Deze achtergrondinformatie kan een teamleider meer inzicht geven in praktische handvaten om het 

functioneren van het team aan de slag te gaan. 

 

3.1 Plan, Act, Check, Do model voor continue verbetering 

 

Bron: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/pdca-cyclus-deming/ (November 2022) 

 

 
De PDCA cyclus staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check 

en (Re-) Act. 

 

3.1.1 Wat is PDCA cyclus / de PDCA cirkel 

Het PDCA is een model voor continue kwaliteitsverbetering. Met dit model zijn teams goed in staat om 

hun eigen manier van werken te beoordelen, aan te passen en te verbeteren. 

 

3.1.2 Hoe pas je de PDCA cyclus toe? 

In zijn eenvoudigste vorm bestaat de PDCA cyclus uit de volgende stappen: 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.toolshero.nl%2Fprobleem-oplossen%2Fpdca-cyclus-deming%2F&data=05%7C01%7CJoost.Felix%40scouting.nl%7C08ad1f63f1374a20ad0308dabbf5406a%7Cc8e797bcf005478cb4e28aed15a2dfc8%7C0%7C0%7C638028959267667025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O0izn5hwSxfTXZK40JpR70MptwEq7bTKg9pAaE2uM0Q%3D&reserved=0
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Plan (plannen) 
Wat zijn de doelen die je als team wilt bereiken en hoe wil je deze bereiken?  

 

Het helpt om deze doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) op te 

stellen en deze met alle teamleden af te stemmen. Het ontwikkelen van een planning zorgt ervoor dat 

er minder verrassingen op kunnen treden tijdens de uitvoering van het project. In deze fase probeer je 

op een aantal vragen het antwoord te vinden: 

 

• Wat zijn onze doelen? 

• Wat zijn problemen die wij tegen kunnen komen gedurende het project? 

• Welke middelen hebben wij nodig om onze doelen te bereiken? 

• Welke middelen hebben wij? 

• Wat zijn de eisen en wensen van de verschillende teamleden en overige belanghebbenden? 

• Zijn er voorwaarden waaraan wij moeten voldoen? 

 

Do (doen) 
Tijdens de Do fase gaat het om de uitvoering en realisatie van het plan / de geplande verbeteringen.  

In dit stadium is het tijd om actie te ondernemen. Het plan is vastgesteld, doorgenomen, verspreid en 

gecontroleerd, en nu wordt alles toegepast wat in de vorige fase is besloten. Houd er rekening mee 

dat ondanks een goede planning er onverwachte problemen kunnen optreden.  

 

Zorg ervoor dat iedereen in het team en in de organisatie zijn of haar rollen en verantwoordelijkheden 

kent. In deze fase wordt het probleem actief opgelost door de juiste mensen op de juiste plek in te 

zetten met de juiste kennis en middelen. 

 

Check (controleren) 
In deze controlefase worden de resultaten van geevalueerd en vergeleken met de gewenste situatie. 

Bij grote verschillen is het belangrijk om snel te reageren en de oorzaak van mogelijke verschillen op 

te sporen. 

 

Check, of het controleren van resultaten is waarschijnlijk de belangrijkste fase van de PDCA-cyclus. 

Er moet voldoende aandacht worden geschonken aan deze fase om ervoor te zorgen dat 

terugkerende fouten vermeden worden. 

 

In de Check fase wordt actief gecontroleerd, en geëvalueerd of het oorspronkelijke plan goed werkte.  

 

• Controleer of het team zich aan het originele plan houdt. 

• Kijk wat er goed werkt, wat effectief is, en wat er fout gaat bij het uitvoeren van het plan. 

• Vraag bij elke stap: waarom werkt dit? En: waarom werkt dit niet? 

• Verbeter de processen / manier waarop het team werkt. 

 

(Re-) Act (bijsturen) 
Als het plan niet of slechts gedeeltelijk wordt gehaald is het van belang om bij te sturen. In de vorige 

drie stappen is het plan ontwikkeld, toegepast en gecontroleerd. Nu is het tijd om te handelen, en de 

koers bij te sturen.  

 

Elke keer dat een nieuwe wijziging wordt gedaan aan het plan, of een compleet nieuw plan wordt 

geïmplementeerd is het zaak dat de vier stappen van de PDCA-cyclus opnieuw doorlopen worden. 

https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/smart-doelen/
https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/actie-planning/
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Het Plan-Do-Check-Act-cyclus is eenvoudig, maar krachtig. Het is belangrijk om te benadrukken dat 

de PDCA-cyclus enige tijd nodig heeft als het goed moet worden toegepast, en is daarom minder 

geschikt voor het oplossen van urgente problemen. 

 

Beantwoord in de (Re-)Act fase zijn de volgende vragen: 

• Welke mogelijkheden zijn er om verbeteringen door te voeren? 

• Welke kansen kunnen wij nog benutten? 

• Is er training nodig om succesvolle invoering mogelijk te maken? 

• Welke middelen hebben wij nodig om de ontwikkelde oplossingen volledig in te voeren? 

 

3.1.3 Voor- en nadelen van de PDCA-cyclus 

De PDCA-cyclus kent voor- en nadelen.  

 

Voordelen Plan-Do-Check-Act-cyclus 
• De PDCA-cyclus is veelzijdig. Door het algemene karakter is PDCA te gebruiken in veel 

verschillende omgevingen.  

• De PDCA-tool is zeer eenvoudig en voor iedereen gemakkelijk te begrijpen maar ook heel 

krachtig.  

 

Nadelen Plan-Do-Check-Act-cyclus 
• De tool zelf is eenvoudig en bestaat uit een aantal stappen, maar accuraat toepassen kan 

complex zijn. Het kost tijd om de verschillende stappen te doorlopen en te controleren.  

• Het gebruik van PDCA vereist de nodige discipline en inzet. PDCA is geen eenmalige 

situatiebeoordeling. Het is een continue proces en vereist betrokkenheid en vasthoudendheid.  
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3.2 Effectief team functioneren 

 

Bron : https://managementmodellensite.nl/effectief-teamfunctioneren/#.Y2D17-TMKUk 

 

 
 

De basis voor goed team functioneren wordt gevormd door het doel van het team. Als er geen doel is, 

ontbreekt de legitimiteit van het team. Waarom zou je er dan energie in steken? Een andere basis is 

een inspirerend leiderschap en goede onderlinge verhoudingen. Daardoor wordt met elkaar werken en 

samen praten over allerlei aspecten die met de samenwerking samenhangen, effectiever en 

plezieriger. 

 

Er is sprake van effectief samenwerken als: 

• Gestelde doelen worden gehaald (zie ook PDCA model) 

• Taken en rollen effectief en efficiënt zijn verdeeld, 

• Open met elkaar wordt gecommuniceerd en conflicten constructief worden besproken, 

• Gewerkt wordt met duidelijke werkafspraken en procedures, als resultante van duidelijk en 

efficiënt overleg en besluitvorming, 

 

Individuele teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking. 

Deze aspecten hangen nauw met elkaar samen en vormen de basisvoorwaarden voor goed 

samenwerken in een team. 

3.2.1 De doelen van de samenwerking 

Belangrijk is dat er inzicht is in de doelen die ieder bij de samenwerking voor ogen staat én dat daar 

overeenstemming over bestaat. In een team blijven deze doelen vaak impliciet. Het expliciteren van 

doelen van het team werkt verhelderend en stimulerend. 

 

https://managementmodellensite.nl/effectief-teamfunctioneren/#.Y2D17-TMKUk
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De doelen kunnen beter niet te hoogdravend te zijn. Het is effectiever om de doelen te concretiseren 

volgens de SMART-criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsbepaald. 

 

3.2.2 Een effectieve en efficiënte taak- en rolverdeling 

In een team is het zeer belangrijk dat er taakomschrijvingen zijn of expliciete overeenstemming over 

de taak en rolverdeling zodat dat duidelijk is wie, wat doet en waarom, en welke bevoegdheid bij die 

taak hoort. 

 

Onduidelijkheid over de taakomschrijving leidt tot onderlinge irritatie en inefficiënt werken. Ook kunnen 

door de komst van nieuwe leden in het team bestaande teamleden onzeker worden of zich bedreigd 

voelen, bijvoorbeeld omdat ze vrezen leuke taken of autonomie in de kwijt te zullen raken.  

 

Uiteraard is ook een evenwichtige, ‘als eerlijk ervaren’ rol- en inspanningsverdeling tussen teamleden 

van belang. De rollen vloeien voort uit de formele rolverdeling en daarnaast ook uit kwaliteiten en 

persoonskenmerken van medewerkers. 

 

3.2.3 Goede onderlinge verhoudingen en de teamcultuur 

Hoe men met elkaar omgaat en communiceert, beïnvloedt direct alle andere aspecten van de 

samenwerking. Als men kritiek op een van de collega’s niet met de betreffende collega bespreekt, 

maar wel met andere collega’s, verliest men het vertrouwen in elkaar. 

 

Het goede voorbeeld doet soms goed volgen: het is bekend dat het geven van vertrouwen de enige 

manier is om vertrouwen in elkaar te ontwikkelen. Naarmate je met meer mensen in een team 

samenwerkt, is het belangrijker om werkafspraken te maken, bijvoorbeeld met het oog op goede 

overdracht van zorg en bewaking van de kwaliteit. Gestructureerd overleg is hiervoor een goede 

methode. 

 

De motivatie van individuele teamleden 

De samenwerking wordt sterk beïnvloed door de individuele motivatie van de deelnemers. Naarmate 

het team groter wordt, is het belangrijker om te weten wat de verwachtingen en wensen zijn van 

individuele teamleden. Men kan proberen daarop aan te sluiten met aanpassing van de taakverdeling 

en/of nieuwe uitdagingen. 

 

3.2.4 Conclusie 

Effectief samenwerken is afhankelijk van vijf aspecten: doelen, taken en rollen, onderlinge 

verhoudingen, werkafspraken en menings- en besluitvorming, en individuele motivatie. Deze aspecten 

worden bepaald door de visie op de inspanning die men wil leveren in de (nabije) toekomst, de 

beschikbare middelen en de actuele omstandigheden. Geadviseerd wordt om het team functioneren 

jaarlijks te evalueren. 
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3.3 Besluitvorming 

 

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming.. In overleggen & vergaderingen 

lopen we het risico dat we al snel ergens iets van vinden zonder dat we voldoende tijd hebben 

besteed aan eerst eens goed kijken wat er aan de hand is en daar goed over na te denken.  

 

3.3.1 Beeldvorming 

Vragen 

• Wat weten we? 

• Klopt alles wat we (denken te) weten? 

• Wat weten we niet? 

• Hebben we die informatie echt nodig om tot een goed besluit te komen? 

• Hoe gaan we de ontbrekende informatie verzamelen? 

Vergadermethodiek 

• ‘Rondje’ 

• Brainstorm 

• Doorvragen ter verduidelijking 

• Mindmap 

• Géén discussie 

Resultaat 

• Iedereen heeft hetzelfde beeld voor ogen 

• Actieplan om aan informatie te komen 

 
3.3.2 Oordeelsvorming 

Vragen 

• Wat is ons doel? 

• Waar maken we ons zorgen over? 

• Wat zou onze zorgen verminderen? 

• Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen om acceptabel te zijn? 

Vergadermethodiek 

• Discussie 

• Doorvragen naar achterliggende belangen en motivaties (‘wat maakt dit besluit voor jou 

onaanvaardbaar’ of ‘wat moet er gebeuren om jouw bezwaren op te heffen’) 

• Dialoog 

• Nieuwsgierig zijn naar elkaars mening en belang 

Resultaat 

• Gezamenlijke belangen, criteria en voorwaarden in beeld 

 
3.3.3 Besluitvorming 

Vragen 

• Wat besluiten we? 

• Wat gaan we doen? 

• Weet iedereen welk besluit genomen is? 

• Is iedereen het eens met het besluit? 

Vergadermethodiek 

• Stemmen 
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• Consensus 

• Compromis 

• Rondje om te checken of het besluit klopt 

Resultaat 

• Besluit (advies, actieplan, e.d.) 

 

3.4 De 5 frustraties van teamwerk 

 

Gebaseerd op De 5 frustraties van teamwork, auteur: Patrick Lencioni, 2002 (gebruikt: 28e druk, 

januari 2017). 

 

Samenwerken in een team is niet altijd makkelijk en kan soms tot frustraties leiden. 

 

De effectiviteit van een team zit in de verbinding tussen de leden onderling en de verbinding met de 

gemeenschappelijke doelen van het team en de organisatie. Die verbinding komt er niet zomaar. De 

basis aanname van het model van de 5 frustraties van teamwork is dat veel organisaties er niet in 

slagen om echt teamwork van de grond te krijgen omdat ze slachtoffer zijn een vijftal valkuilen (ook 

wel frustraties genoemd). Patrick Lencioni stelt dat de oplossing onderaan begint, bij vertrouwen. 

De aanwezigheid van deze valkuilen of frustraties zie je vak aan de hand van een teken in het gedrag 

van de team leden: 

 

Frustratie Teken van 

Afwezigheid van Vertrouwen Gevoel van onkwetsbaarheid 

Angst voor Conflicten Kunstmatige harmonie 

Gebrek aan Betrokkenheid Vaagheid 

Verantwoordelijkheid mijden Lage standaard 

Te weinig aandacht voor Resultaten Status en Ego 
 

 

In goed samenwerkende teams gaan de leden als volgt met elkaar om: 

1. Ze vertrouwen elkaar. 

2. Ze gaan openlijk de strijd aan over ideeën. 

3. Ze steunen besluiten en actieplannen. 

4. Ze spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten. 

5. Ze concentreren zich op het bereiken van team resultaten. 
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3.5 Leiderschap 

 

Gebaseerd op Tjip de Jong, spiekboekje voor managers, p144 – 147, zie ook: 

https://www.toolshero.nl/leiderschap/situationeel-leiderschap/  (november 2022). 

 

3.5.1 Introductie 

Als teamleider geef jij leiding aan je team. De manier waarop je leiding geeft is afhankelijk van de 

situatie, jouw persoonlijkheid en die van je teamleden. Het situationeel leiderschap model van 

Blanchart is een model waarin je al deze aspecten terug kunt vinden. 

 

Het basisidee van situationeel leiderschap is dat je enkel dat bereikt wat je wilt bereiken als je de 

juiste stijl inzet in de situatie die voorhanden is. Het model verbindt twee taakgerichtheid (sturend 

gedrag) en relatiegerichtheid (ondersteunend gedrag) met elkaar.  

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.toolshero.nl%2Fleiderschap%2Fsituationeel-leiderschap%2F&data=05%7C01%7CJoost.Felix%40scouting.nl%7C08ad1f63f1374a20ad0308dabbf5406a%7Cc8e797bcf005478cb4e28aed15a2dfc8%7C0%7C0%7C638028959267667025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oHC6UIrRdtasJES4cbtMa0swz6FmtNflJj3umqpgFJw%3D&reserved=0
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3.5.2 Het model 

 
3.5.3 De stijlen 

 

Stijl 1 – Sturen (vertellen) 

De leidinggevende geeft specifieke instructies en houdt nauwgezet toezicht op de taakvervulling. Een 

valkuil is dat de leidinggevende als een baas of leraar overkomt. 

Stijl 2 – Coachen (begeleiden) 

De leidinggevende stuurt en houdt toezicht maar legt ook besluiten uit, vraagt om suggesties voor 

oplossingen en moedigt aan. De leidinggevende ondersteunt de medewerker door 

verantwoordelijkheden te delen en door veel vragen te stellen, actief te luisteren, anderen te 

betrekken en complimenten te geven. Deze stijl wordt ineffectief bij manipuleren: wel vragen naar de 

inbreng van de ander, maar er vervolgens niets mee doen. 

Stijl 3 – Steunen (participeren) 

De leidinggevende ondersteunt het team en de inspanningen van de medewerkers en deelt de 

verantwoordelijkheid voor de besluitvorming. De leidinggevende treedt stimuleren op, is klankboord en 

helpt de medewerker op verzoek bij de uitvoering. Een valkuil is dat de leidinggevende de 

medewerker gaat betuttelen. 

Stijl 4 – Delegeren 

De leidinggevende draagt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming en probleemoplossing over 

aan zijn team. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk en krijgen dan ook de nodige bevoegdheden. 

Een valkuil is dat de leidinggevende vervalt in een niet-effectieve laissez-fair stijl.  

 


