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Inleiding

Het centrale uitgangspunt voor teamwerk is dat teams complexere vraagstukken 
aankunnen dan individuen. Door het combineren van een zekere diversiteit aan 
kennis en competenties kunnen er synergetische effecten ontstaan waardoor 1 + 
1 groter is dan 2. Dat is althans de theorie. In de praktijk speelt er bij teamsa-
menwerking veel meer dan alleen de grotere cognitieve informatieverwerkings-
capaciteit en de mogelijkheden voor inhoudelijke synergie. Ook zijn er namelijk 
groepsprocessen aan de orde, waarbij het gaat over de wijze waarop teamleden 
met elkaar communiceren, hoe ze daadwérkelijk beslissingen nemen, wat de fei-
telijke rolverdeling is, de mate waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar 
ideeën in te brengen, de machts- en leiderschapsverhoudingen en de mate waarin 
de leden zich op hun gemak voelen en gewaardeerd weten. Op al deze punten heb-
ben teams geen vaste kenmerken. Gedurende de looptijd kunnen deze kenmer-
ken f link veranderen. Teams kennen namelijk ook een zekere groepsdynamiek, 
waardoor er steeds andere samenwerkingspatronen kunnen ontstaan. Soms kan 
de groepsdynamiek de cognitiefinhoudelijke kant van het teamfunctioneren da-
nig in de weg zitten. Soms kan deze echter juist ook versterkend werken.
Het leren van teams _ teamleren _ heeft onder meer te maken met het teamsge-
wijs ref lecteren op hoe het team functioneert. De mate waarin teams dit doen _ 
teamref lexiviteit _ wordt beschouwd als een belangrijke factor voor teameffecti-
viteit. Wanneer teams kritisch ref lecteren op de mate waarin ze hun doelstellin-
gen realiseren; de onderlinge normen en waarden en de teamcultuur, dan opent 
dat de weg voor teamleren. Teamref lectie leidt dan tot leren, waarbij diepere in-
zichten over hoe het team functioneert de weg vrijmaken voor verbeterpunten en 
verbeteracties (Kayes & Burnett, 2006; Schippers, Den Hartog & Koopman, 2007).
In dit hoofdstuk komen twee auteurs aan de orde die belangrijk onderzoekswerk 
hebben verricht op het terrein van teamref lexiviteit en teamleren: Connie Gersick 
en Michael West. Wat betreft hun visies op teamref lexiviteit is er haast geen groter 
contrast denkbaar. Beide auteurs doen weliswaar op heel verschillende terreinen 
onderzoek. Maar precies op het punt van teamref lexiviteit raakt hun onderzoeks-
werk elkaar: les extrêmes se touchent.

Theorie

Biografie van Connie J.G. Gersick en Michael West

Connie Gersick is visiting scholar bij de Yale University School of Management. 
Daarvoor was ze hoogleraar Human Resources and Organizational Behavior bij de 
University of California Los Angeles
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(UCLA). Ze was oprichter van Women’s Leadership Institute (eveneens UCLA). De 
rode draad in haar onderzoek betreft de thematiek van persoonlijke en team-
ontwikkeling. Zo bestudeerde ze de ontwikkeling van vrouwelijke managers, de 
effecten van professionele relaties op carrières, menselijke verander- en aanpas-
singsprocessen en de samenhang tussen tijd en teamleren. Dr. Gersick woont in 
Hamden, Connecticut, is gehuwd en heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.
Michael West is senior fellow bij het King’s Fund U.K. (onderzoeks- en adviesin-
stelling voor de gezondheidszorg) en hoogleraar Organisatiepsychologie bij de 
Lancaster University Management School. Hij studeerde af aan de universiteit van 
Wales en ontving zijn PhD in 1977. Al meer dan 20 jaar doet hij onderzoek naar 
factoren die de effectiviteit en innovativiteit van individuen, teams en organisa-
ties beïnvloeden. Hij publiceerde 295 artikelen en 20 boeken; vaak ook samen met 
andere auteurs. Zijn grootste bekendheid verwierf hij met zijn publicaties over an-
tecedenten en consequenties van teameffectiviteit. Het grootste deel van zijn on-
derzoek deed hij in de gezondheidszorg of daaraan gelieerde organisaties. In Ne-
derland is zijn boek De dynamiek van een team (West, 2005) vermoedelijk het bekendst. 
In dit boek geeft hij een toegankelijk overzicht van al zijn onderzoeksbevindin-
gen. Deze onderzoeksbevindingen zelf zijn opgetekend in talloze artikelen,13 zo-
als Borrill, West, Shapiro & Rees, 2000; Borrill & West, 2002; Carter & West, 1998; 
Fay, Borill, Amir, Haward & West, 2006; MacCurtain et al., 2010; Poulton & West, 
1999; Schippers et al., 2007; Schippers, Edmondson & West, 2014; Schippers, West 
& Dawson, 2015; Staniforth & West, 1995 en West & Markiewicz, 2008. Zeker in het 
Verenigd Koninkrijk heeft Wests werk veel invloed gehad op de manier waarop 
teams in de gezondheidszorg (NHS) georganiseerd zijn en worden aangestuurd.

13 Dit is uiteraard een selectie uit zijn vele publicaties. Het accent ligt bij deze opsomming op publicaties 
die te maken hebben met teamref lexiviteit. 

Centraal concept

Gonnie Gersick

De bekendste onderzoekspublicaties van Gersick (1988, 1989 en 1991) betreffen 
de wijze waarop teams zich ontwikkelen. Ze onderzocht de veranderingen in de 
onderlinge werkrelaties en de emoties die teamleden tijdens dergelijke verander-
dynamieken ervaren. Hierbij gaat het onder meer om veranderingen in de on-
derlinge af hankelijkheid, de mate van openheid en intimiteit en de onderlinge 
machtsverhoudingen.
In de klassieke literatuur over groepsdynamica wordt breed verondersteld dat de 
ontwikkeling van teams zich volgens bepaalde voorspelbare stadia voltrekt. Een 
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van de bekendste voorbeelden hiervan is het model van Tuckman (1965), waarin 
hij beschrijft dat teamontwikkeling plaatsvindt volgens de fasen van vormen, 
stormen, normeren, presteren (opheffen). Parallel aan deze groepsontwikkelings-
fasen ontwikkelt zich een steeds verder toenemende psychologische veiligheid 
(Edmondson, 1999) waardoor de teamleden steeds meer kennis, ervaring en in-
formatie met elkaar kunnen delen. Verloopt de groepsontwikkeling niet volgens 
deze fasen en blijft een groep bij een bepaalde fase hangen, dan komt dat de team-
effectiviteit niet ten goede. Zo is het bijvoorbeeld kenmerkend voor teams die niet 
verder komen dan de stormfase, dat men continu conf licten heeft over de taak-
verdeling, leiderschap, de rollen en de werkwijze, zodat het werken aan de inhou-
delijke kant van de teamopdracht niet goed van de grond komt. Aansluitend op 
dit ‘fasedenken’ houdt het begeleiden en coachen van teams in dat ze worden ge-
holpen om ‘volwassen’ te worden, waarbij al de fasen in de juiste volgorde worden 
doorlopen en men uiteindelijk in de prestatiefase terechtkomt.
De veronderstelling hierbij is dat teams alleen maar goed functioneren als het vol-
wassen teams zijn. Jarenlang is dit fasedenken het onderzoeksparadigma geweest 
voor het bestuderen van teamontwikkeling. Zo ontstonden er tal van varianten 
op Tuckmans fasen en werd er onderzocht wat de gevolgen waren van het niet-
volwassen functioneren van teams en wat daar aan gedaan kon worden.
Het interessante en inspirerende van Gersicks onderzoek is nu dat zij juist níet 
a priori uitging van een vaste volgorde van teamontwikkelingsfasen. Door haar 
kwalitatieve en vooral observerende onderzoek heeft ze een hele nieuwe zienswij-
ze ontwikkeld (d.m.v. grounded research) over hoe teams daadwerkelijk samenwerken 
en functioneren.
Gersick onderzocht tal van teams, die bepaalde concrete taken of projecten moes-
ten uitvoeren. De tijdsperioden waarin die teams hun werk af moesten hebben 
varieerden van een week tot zes maanden. Zouden de teams zich gedragen hebben 
volgens de traditionele groepsontwikkelingsmodellen, dan zouden ze in het be-
gin tijd hebben genomen om elkaar te leren kennen ( forming) en om de onderlinge 
(machts)verhoudingen te bepalen (storming). Uit Gersicks onderzoek bleek echter 
zonder uitzondering dat elk van de teams binnen een zeer korte periode (varië-
rend van enkele seconden tot enkele minuten) tot een werkwijze kwamen, waarbij 
men diezelfde werkwijze vervolgens bleef hanteren tot aan het moment dat men 
halverwege de tijdsperiode was die men voor de opdracht had staan. Op dit zoge-
noemde ‘calender midpoint’ onderging bijna negentig procent van de groepen een 
majeure transitie. Oude werkpatronen werden terzijde geschoven, men zocht con-
tact met de buitenwereld, verdiepte zich in de wensen van opdrachtgevers en men 
ontwikkelde uiteindelijk een nieuw perspectief op het werk, waarbij men duide-
lijke vooruitgang boekte in de effectiviteit van het teamfunctioneren. Opvallend 
was dat deze transitie voor alle groepen op hetzelfde moment kwam, namelijk 
precies halverwege de looptijd van het project. Dus bij de groep die een week de 



t e a m ler e ne nt e a m r e f le x i v i t ei t

– 552 –

tijd had was dat dus halverwege die week. Bij de groep die zes maanden de tijd 
had was dat op de laatste dag van de derde maand. De nieuwe werkwijzen werden 
vervolgens de norm voor de volgende periode, die liep vanaf het calender midpoint 
tot vlak voor de deadline waarop de klus geklaard moest zijn. Op dat moment 
zetten de groepen een eindspurt in, waarbij men alle problemen en strubbelingen 
terzijde schoof om met elkaar een concreet eindresultaat op te leveren.
Aangezien deze observaties totaal niet aansloten bij de bestaande groepstheorie-
vorming ging Gersick op zoek naar een ander paradigma waarmee ze haar on-
derzoeksresultaten beter kon interpreteren. Uiteindelijk kwam ze terecht bij de 
zogenoemde punctuaded equilibrium-modellen (onderbroken evenwichtsmodellen). 
Dit zijn ontwikkelingsmodellen, waarbij er wordt verondersteld dat ontwikke-
lingen schoksgewijs verlopen (zie figuur 46.1).  Langere periodes van stabiliteit en 
inertie worden hierbij afgewisseld met kortere, intensieve crisisperiodes, waarin 
ingrijpende transities plaatsvinden.

In de organisatiekunde is Greiners model (Greiner, 1989) over de groei van orga-
nisaties een illustratief voorbeeld van zo’n punctuated equilibrium-model. Ook Grei-
ner veronderstelt dat organisaties zich schoksgewijs ontwikkelen waarbij langere 
periodes van stabiliteit en ‘meer van hetzelfde’ worden afgewisseld door crises 
(leiderschapscrisis, communicatiecrisis, enz.), waarbij er als het ware schoon schip 
wordt gemaakt en er ruimte ontstaat voor een nieuwe fase in de groei.
Schematisch weergegeven ziet het model van Gersick eruit als in figuur 46.2.

figuur46.1  Essenties van het punctuated equilibrium-model
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In Gersicks visie op teamontwikkeling is aantal opvallende punten aan te duiden.
1 De ontwikkeling betreft een emergente dynamiek. Het is een patroon waarbij 

periodes van langere stabiliteit en kortere instabiliteit elkaar afwisselen, zon-
der dat dat patroon door iets of iemand wordt gemanaged, wordt veroorzaakt 
of bewust wordt gewenst. Bovendien is de dynamiek niet te herleiden tot spe-
cifieke individuele variabelen of individuen, maar ontstaat ‘spontaan’ gedu-
rende de samenwerking en interactie van de betrokken teamleden.

2 Hoe de teams bij de verschillende werkperiodes precies functioneren en wat ze 
concreet doen tijdens het transitiemoment is niet te voorspellen. Elk onder-
zocht team kende een unieke werkwijze en eigen manier om halverwege het 
werkproces te evalueren hoe men bezig was. Daarbij verschilden de teams in 
de mate van ‘diepgang’ van hun ref lecties op hun werkproces.14 Werd er bij de 
start dieper geref lecteerd, dan was de transitie bij het calendar midpoint in veel 
gevallen minder heftig dan als er bij de start nauwelijks geref lecteerd werd. Dit 
verschijnsel heet padaf hankelijkheid, waarbij datgene dat op een eerder tijd-
stip gebeurd is, van invloed is (niet per se lineair) op wat er later gebeurt. Een 
vergelijkbare padaf hankelijkheid was waarneembaar tussen de aard en diep-
gang van de transitie enerzijds en het karakter van de daaropvolgende werk-
periode anderzijds.

3 Het enige moment waarop Gersicks teams een zekere openheid voor de om-
geving en de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever vertoonden, was 
het transitiemoment op het calender midpoint.

4 In tegenstelling tot de volwassenheidsthesis van de groepdynamische model-
len kunnen groepen wel degelijk best goed functioneren en presteren ook al 
zijn ze niet per se ‘volwassen’.

14 Ondiepe ref lectie (single-loop learning, Argyris, 1992), gemiddeld diepe ref lectie (double-loop learning, 
ibidem) en diepe ref lectie (generative learning, Senge, 1990) 

figuur46.2  Schematische weergave van het punctuated equilibrium-model van 
Gersick
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5 De ontwikkeldynamiek is zeker niet alleen een puur rationeel proces, maar gaat 
ook hand in hand met allerlei verschillende emoties. Bij de start bijvoorbeeld 
het gevoel dat men snelheid moet maken, gevoelens van onzekerheid over hoe 
men dan aan de slag moet. Bij de werkperiode het gevoel dat men ‘kilometers 
maakt’ waarbij men zich langzamerhand steeds meer zorgen maakt over de 
vraag of het allemaal wel goed zal komen. Bij de transitie de ‘schrik’ dat men 
al halverwege de looptijd is en de hernieuwde onzekerheid of men de opdracht 
wel tot een goed einde kan brengen. En aan het eind de frustratie dat allerlei 
dingen nog niet af zijn; de behoefte ervaren om de regie te pakken om maar te 
zorgen dat de klus af komt.

6 Veel fasegericht onderzoek is uitgevoerd bij zelfanalyse- en therapiegroepen. 
Gersicks groepen functioneerden in werk- en praktijksettings, waarbij er veelal 
sprake is van bepaalde organisatorische randvoorwaarden, tijdsdruk en expli-
ciete keuzes ten aanzien van de samenstellingen van de teams. Juist die speci-
fieke contexten van dit soort teams kunnen verklaren dat de door Gersick on-
derzochte teams relatief weinig tijd nodig hadden om elkaar op een bepaalde 
werkwijze te vinden.

7 De effectiviteit van teams wordt vooral beïnvloed door de interne emergente 
evenwichtsdoorbrekende dynamiek, hetgeen een spontane dynamiek is, waar-
bij geen specifieke causale variabelen aan te wijzen zijn die die dynamiek ver-
oorzaken.

Michael West

Het teamonderzoek van West betreft antecedenten en consequenties van effectief 
teamwerk. Zijn centrale uitgangspunt is dat goede en effectieve teams een voorwaar-
de zijn voor een hoge kwaliteit en innovativiteit van de gezondheidszorg. Zijn onder-
zoeksmethoden zijn vooral te typeren als positivistisch (Saunders & Lewis, 2012) met 
een accent op surveys en statistische kwantitatieve data, dataverwerking en -analyse. 
Bij dat onderzoek definieert hij allerlei aspecten van het functioneren van teams als 
variabelen en probeert hij die variabelen te correleren met teameffectiviteit of met de 
gevolgen van teameffectiviteit, zoals innovativiteit, kwaliteit van zorg, de geestelijke 
gezondheid, het welzijn en de persoonlijke groei en ontwikkeling van teamleden 
en de levensvatbaarheid van teams. Als antecedenten voor teameffectiviteit heeft hij 
aangetoond dat de teameffectiviteit bijvoorbeeld toeneemt als:

 ▪ teams duidelijk doelstellingen hebben, een gedeelde visie hebben en gecom-
mitteerd zijn aan die visie;

 ▪ iedereen in voldoende mate kan participeren in de teamdiscussies en kan bij-
dragen aan het teamwerk en er dus geen teamleden worden uitgesloten;

 ▪ als de teamleden onderling veel met elkaar interacteren, elkaar vertrouwen, er 
een veilig teamklimaat heerst en de teamleden een hoge bereidheid hebben 
om kennis te delen;
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 ▪ het team en de teamleden veel aandacht hebben voor het leveren van kwalita-
tief hoogwaardig werk;

 ▪ teams qua diversiteit, kennis en persoonlijkheidskenmerken van de deelne-
mers de juiste samenstelling hebben.

Het onderzoek van West is typisch (sociaal-)psychologisch onderzoek. Daarbij 
wordt een aantal aspecten van het functioneren van teams als onaf hankelijke va-
riabelen gedefinieerd (bijvoorbeeld mate waarin de doelstellingen duidelijk zijn, 
mate waarin men elkaar vertrouwt, enz.) en worden er (in veel gevallen) vragenlijs-
ten ontwikkeld en gevalideerd om de waarden van deze variabelen te meten. Ook 
worden er af hankelijke variabelen ontwikkeld, die eveneens worden geoperatio-
naliseerd middels vragenlijsten; bijvoorbeeld over de effectiviteit van een team, de 
innovativiteit ervan, enz. De vragenlijsten worden dan uitgezet bij zo veel moge-
lijk teams en vervolgens worden er statistische analyses uitgevoerd om na te gaan 
of de veronderstelde correlaties ook daadwerkelijk uit de data naar voren komen. 
Kenmerkend voor dit type onderzoek is verder dat er altijd maar een beperkt aan-
tal variabelen in het onderzoek wordt betrokken. Andere variabelen, dynamieken, 
contexten of ontwikkelingen worden ceteris paribus verondersteld of worden bui-
ten beschouwing gelaten.
Het onderzoek van West is in allerlei soorten teams uitgevoerd (primaire zorgteams, 
traumateams, topmanagementteams, multidisciplinaire teams, intensivecare-
teams) en ook nog eens in diverse nationale culturen. Door steeds in al dit soort ver-
schillende settings dezelfde (of vergelijkbare) variabelen te meten en tot vergelijkbare 
conclusies te komen, neemt de aannemelijkheid van de onderzoeksconclusies toe.
De hierboven genoemde antecedenten voor teameffectiviteit labelt West met de 
verzamelterm ‘teamprocessen’. Daarbij beschouwt hij _ heel dualistisch-Newto-
niaans _ teamprocessen vooral als factoren die de informatie-inhoudelijke kwa-
liteit van het functioneren van teams kunnen verstóren. Precies op dit punt ligt de 
relatie met teamref lexiviteit en teamleren. In allerlei verschillende onderzoeken 
toont West namelijk aan dat het voor de effectiviteit van teams buitengewoon be-
langrijk is dat men op gezette tijden bewust en expliciet ref lecteert op het eigen 
functioneren (Schippers et al., 2015). Om teams bij dat ref lecteren en leren te hel-
pen, ontwikkelden West en zijn coauteurs diverse hulpmiddelen, zoals vragenlijs-
ten en checklists (Borrill & West, 2002); Schippers et al., 2007; West, 1996b; West & 
Markiewicz, 2008). In deze vragenlijsten en checklists worden (naast andere zaken) 
de hierboven genoemde antecedenten voor teameffectiviteit opgesomd en worden 
teamleden uitgenodigd deze teamprocesfactoren te scoren en zich te bezinnen op 
mogelijke verbeterpunten.
Gerelateerd aan het grote belang van teamref lexiviteit, beschouwt West het als 
een belangrijk aspect van teamleiderschap (-coaching, -faciliteren) dat leiders 
teams stimuleren om regelmatig te ref lecteren op het eigen functioneren (Stani-
forth & West, 1995). Ook wijzen West en zijn coauteurs op de rol die leiders kunnen 
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spelen bij het versterken van de antecedenten voor teameffectiviteit; bijvoorbeeld 
door heel duidelijk te zijn over de doelstellingen van het team (West et al., 2003).

Pr aktijkenreflectie

Toepassingen

Duidelijk mag zijn dat het hier gaat om twee auteurs met twee totaal verschillen-
de insteken over teamref lectie en teamleren. In het onderstaande overzicht volgt 
een opsomming van de belangrijkste verschillen.

tabel46.1  Verschillen tussen Gersick en West

Verschilpunt Gersick West 

Typen teams Teams met een beperkte tijdsduur. Naast projectgroepen ook langlo-
pende teams en afdelingen. 

Reflexiviteit Spontaan, impliciet en emergent. 
Reflectie en werken gaan hand in 
hand en reflectie is (veelal onbewust) 
continu gaande.

Expliciet, gepland en bewust: 
duidelijk onderscheid tussen het 
functioneren van het team enerzijds 
en het reflecteren op dat functione-
ren anderzijds. 

Rol van 
teamprocessen 

Inherent vervlochten met en 
bestanddeel uitmakend van de 
discontinue teamdynamiek. 

Bedreiging voor
teameffectiviteit en iets aparts dat 
losstaat van het cognitiefinhoudelijk 
functioneren van het team. 

Focus Alles wat er gebeurt kan een rol 
spelen bij de emergente dynamiek .

Focus op specifieke
onafhankelijke en afhankelijke 
variabelen. 

Effectiviteit Gedurende het werk ontwikkelen en 
veranderen ideeën over of men zélf 
vindt dat het team effectief 
functioneert.

Effectiviteit is een extern vastgesteld 
criterium, waaraan de prestaties van 
het team worden afgemeten. 

Ontologie Process-benadering:
teamdynamiek bestaat uit gebeurte-
nissen die zich in de
tijd voltrekken (Van de Ven & Poole, 
2005).

Variance-benadering:
teamdynamiek bestaat uit beperkte 
set met statische variabelen die de 
dynamiek verklaren (Van de Ven & 
Poole, 2005). 

Managebaarheid Teamreflectie is een emergent 
fenomeen dat niet van buitenaf of 
door één persoon gemanaged of 
gefaciliteerd kan worden.

Teamreflectie is door managers, 
coaches, enz. te ondersteunen en te 
stimuleren.
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Optimistisch gesteld zou je kunnen zeggen dat beide verschillende zienswijzen 
elkaar aanvullen, zodat er een completer beeld ontstaat over wat ref lexiviteit in-
houdt. Tegelijkertijd sluiten beide perspectieven elkaar zo goed als uit, hetgeen 
voor de praktijk onvermijdelijk de vraag oproept bij welke zienswijze je je het meest 
thuis voelt. ‘Gecombineerd’ kijken waarbij je probeert beide perspectieven tegelij-
kertijd te hanteren komt neer op _ wat in de oogheelkunde heet _ exodeviatie. 
Dit is ongeveer het tegenovergestelde van scheel kijken. Het ene oog kijkt dan de 
ene kant op en het andere oog de andere kant. Dan wordt het toch lastig om echt 
iets zinvols te zien.

Kritische noten

Als we iets meer afstand nemen en kritisch naar beide benaderingen voor team-
ref lexiviteit en teamleren kijken, dan hebben beide zienswijzen juist wél een aan-
tal overeenkomsten en gemeenschappelijkheden. Dat betreft namelijk een aantal 
zwakkere punten dat bij beide benaderingen opvalt.
Als eerste valt op dat beide zienswijzen te typeren zijn als ‘thin descriptions’ (Hed-
ström & Udehn, 2009). De aandacht gaat daarbij uit naar slechts een beperkte deel-
verzameling van verschijnselen, waarbij die verschijnselen zelf alleen beschreven 
zijn door ze van een label te voorzien (zoals teamklimaat, calender midpoint). Bij bei-
den is er dan ook sprake van zogeheten ‘aboutnesstheorievorming’: de onderzoekers 
kijken naar groepen en doen uitspraken over de patronen die zij in het gedrag 
waarnemen. Een heel ander perspectief is de zogeheten withness-theorievorming, 
waarbij er wordt uitgegaan van de eigen ervaringen van de mensen zelf die in groe-
pen werken. Wat maken zij mee als ze in een groep bezig zijn; hoe beleven zij de 
transitie bij het calender midpoint en hoe ervaren zij de ‘leadership-clarity’ van de 
leider en welke betekenis heeft dat voor hen (Homan, 2016)?
Een tweede lijn met kritiek betreft het grote belang dat beide auteurs hechten aan 
ref lexiviteit, waarbij teams dus (bewust of onbewust) ref lecteren op de voortgang 
en de effectiviteit van de samenwerking. In een interessant onderzoek tonen Mo-
reland en McMinn (2010) aan dat die relatie tussen teamref lexiviteit en teamef-
fectiviteit eigenlijk helemaal niet echt goed aantoonbaar is. Ook is er een soort 
hond-bijt-in-zijn-eigen-staart-effect te signaleren, doordat de diepgang van de 
ref lectie vooral bepaald wordt door de factoren waarop men ref lecteert. Concreet: 
bij West is een belangrijke teamprocesvariabele de mate waarin men zich veilig 
voelt in het team. Dit is dan ook een factor waar volgens hem naar gekeken moet 
worden bij de ref lectie op het teamfunctioneren. Maar als de deelnemers een hoge 
onveiligheid ervaren, dan zullen ze dat juist niet naar voren durven te brengen bij 
de teamref lectie en neemt de kwaliteit van de ref lexiviteit dientengevolge af.
Een derde lijn met kritiek betreft de hoge mate van interne gerichtheid van beide 
benaderingen. Zowel Gersick als West gaan er namelijk van uit dat de factoren 



t e a m ler e ne nt e a m r e f le x i v i t ei t

– 558 –

en processen die zich bìnnen teams afspelen in hoge mate bepalend zijn voor de 
teamdynamiek en de teameffectiviteit. Ancona en Caldwell (1992) tonen echter 
overtuigend aan dat het niet de interne factoren en processen zijn die de team-
dynamiek en dus de teameffectiviteit bepalen, maar de manier waarop het team 
zich op zijn werkomgeving richt. Hoe een team zich richting zijn opdrachtgever 
en de bredere organisatie opstelt, blijkt van grote invloed te zijn op de feitelijke 
teamprocessen en dus de effectiviteit van teams (Homan, 2007). Precies dus de te-
genovergestelde redeneerwijze als die van Gersick en West.
Al met al staan West en Gersick dus voor twee extreem verschillende visies op reflexi-
viteit en teamleren, waarbij ze grappig genoeg met elkaar verbonden zijn in een aan-
tal zwakheden die beide modellen gemeenschappelijk hebben. Les extrêmes se touchent.
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