
maak van je team 
een écht team

7 lessen voor meer synergie

marjolein torenbeek - sportpsycholoog



Ik begon zelf pas laat met een teamsport, namelijk 
toen ik ging studeren. Sinds mijn zesde had ik… 

… allerlei sporten beoefend: ballet, judo, tennis en een blauwe maandag 
speelde ik een muziekinstrument. Het was het allemaal net niet.

Al vanaf dat ik een jaar of tien was, wist ik dat basketbal mijn sport was. Mijn 
vader nam mij af en toe mee naar wedstrijden van de Groningse 
eredivisiebasketbalclub Donar, en vanaf het eerste moment voelde ik: dit is 
mijn sport! Het tempo, de krachtige bewegingen, de muziek en sfeer rondom 
de wedstrijden, ik was betoverd.

Opgroeiend in een klein dorp, zat er voor mij niets anders op dan wachten tot 
ik op mijn 18e in Groningen ging wonen en bij de Groene Uilen kon gaan 
spelen. Ik vond het fantastisch!

Ik startte in een team met voornamelijk beginners, en ik herinner me nog dat 
we vrijwel meteen competitie gingen spelen. Grappig detail: onze coach Jeroen 
legde ons een uur voor de eerste wedstrijd nog even de spelregels uit. We 
hadden ons namelijk in de eerste trainingen vooral gefocust op enigszins 
fatsoenlijk leren dribbelen, passen en schieten. De eerste wedstrijden verloren 
we uiteraard dik, maar tegen het einde van het seizoen nam het balgevoel toe 
en wonnen we onze eerste wedstrijden. 

Wat me in de daaropvolgende seizoenen steeds meer frustreerde, was dat we 
als team zo wisselvallig speelden. Soms speelden we de sterren van de hemel, 
soms liep het voor geen meter en werden we ingemaakt. In succesvolle 
wedstrijden wisten we elkaar te vinden, pepten we elkaar op en hielpen we 
elkaar.

In de mindere wedstrijden was het eilandjesbasketbal. Passes waren slecht, we 
gingen het alleen oplossen en de frustraties vlogen ons om de oren. Na afloop 
baalden we, en vertrokken we het liefst zo snel mogelijk naar huis.



We kregen er maar geen vat op. Hoe hard we ook trainden, hoe helder ons 
aanvalsplan, het was niet te voorspellen welke wedstrijd lekker zou gaan en 
welke niet. In deze periode groeide mijn belangstelling voor groepdynamica.

Ik was intussen bezig met de specialisatie sportpsychologie aan de VU en voerde 
een onderzoek uit naar cohesie in teamsporten. Na mijn studie was ik bij 
verschillende sportteams betrokken als sportpsycholoog. Ook werkte ik een 
periode in het bedrijfsleven als trainer en teamcoach, waar ik teams begeleidde 
die problemen hadden met onderling vertrouwen, communicatie en 
samenwerking. 

En hier leerde ik over de ijsberg.

David McClelland ontwikkelde het Ijsbergmodel*, waarin hij in de
communicatie tussen mensen onderscheid maakt tussen de bovenstroom
(zichtbaar en concreet, zoals kennis, vaardigheden, afspraken) en de 
onderstroom (onzichtbaar, zoals gedachten, gevoelens en overtuigingen).

Onderstroom: 
gedachten, gevoelens 

en overtuigingen

Bovenstroom: kennis, 
vaardigheden en 

afspraken



In veel teams zie ik de neiging om vooral te communiceren in de bovenstroom. 
Het gesprek tussen spelers (of tussen coach en spelers) gaat over resultaten. Of 
over de dingen die moeten gebeuren of zijn gebeurd (bijvoorbeeld ‘wie doet wat’ 
in een bepaalde aanval, of wat maakt dat een bepaalde tactiek niet werkte).

Dit gesprek boven de waterspiegel verloopt lang niet altijd optimaal. Vaak omdat 
niet voor iedereen helder is wat nu eigenlijk precies de afspraken en de doelen 
zijn. En als die wel helder zijn, dan worden de afspraken niet uitgevoerd, omdat er 
onder de waterspiegel iets speelt. Bijvoorbeeld: spelers begrijpen elkaar niet 
goed. Of ze kunnen elkaars verschillen niet accepteren. Of ze voelen zich niet veilig 
om hun mening te geven of anderen feedback te geven. 

Effectieve teams zijn in staat om gesprekken onder de waterspiegel te voeren, en 
gezamenlijk afspraken te maken over over bijvoorbeeld doelen en rollen 
(bovenstroom). Als er dingen in de basis (onderstroom) niet goed zitten, heeft dit 
een negatief effect op activiteiten en interacties in de bovenstroom. 

Meer inzicht in de onderstroom bij teamleden leidt tot minder frustraties en 
onduidelijkheden boven de waterspiegel. Aandacht voor de onderstroom is dan 
ook van groot belang. Dit betekent niet dat je wekelijks praatsessies moet 
inplannen met het team, maar het betekent bijvoorbeeld wel dat je scherp bent 
op wat er wel is, maar niet gezegd wordt. En dat ervoor zorgt dat je teamleden 
elkaar kennen, begrijpen en vertrouwen.

Hoe zorg je er nu als trainer/coach voor dat je team ook dit gesprek met elkaar 
voert? Hieronder vind je 7 tips die jou helpen van jouw team een écht team te 
maken.

* Het IJsbergmodel heeft overigens veel raakvlakken met het model van Patrick 
Lencioni, dat onder andere laat zien dat vertrouwen, open communicatie en 
productieve conflicten belangrijke voorwaarden zijn, wil je als team goed en voor 
resultaatgericht functioneren. Hiernaast sluit het aan bij een systemische kijk op 
teams en organisaties.



a team is not a group
of people who work
together, a  team is a 
group of people who

trust each other
Simon Sinek



ZEVEN TIPS OM EEN ECHT TEAM TE SMEDEN

Tip #1: breng je team in kaart
Hoe staat jouw team er voor als je kijkt naar het IJbergmodel? Bijvoorbeeld: in 
hoeverre zijn regels en afspraken, waarden en doelen voor iedereen écht helder? 
In hoeverre zitten alle spelers op een lijn? En onder de waterspiegel: in hoeverre 
kan iedereen het goed met elkaar te vinden, voelen ze zich veilig om hun ideeën, 
gevoel en ervaringen open met elkaar te delen? Hoe goed kennen en begrijpen 
ze elkaar? Vráág het ze. Meten is weten!

Tip #2: betrek ook het begeleidingsteam
Het team wordt niet alleen gevormd door de spelers, ook de begeleiders om de 
groep heen horen erbij. Ook zij hebben invloed op bijvoorbeeld het vertrouwen 
van je teamleden. Neem hen dus ook mee als je het team in beeld brengt. En 
vergeet jezelf als trainer/coach uiteraard niet! Dit hoef je niet allemaal alleen te 
doen. Je zult zelfs een completer beeld krijgen wanneer je spelers en andere 
begeleiders input laat geven bij het in kaart brengen van de sterktes en zwaktes 
in de onder- en bovenstroom.

Tip #3: Verbeter processen in de onderstroom: mix ‘m up!
Onbekend maakt onbemind. We zijn geneigd om samen te werken met mensen 
die we goed kennen. In trainingen zie je vaak steeds dezelfde spelers elkaar 
opzoeken wanneer een bepaalde vaardigheid in duo’s getraind wordt. Zorg 
ervoor dat spelers juist steeds met een andere teamgenoot samenwerken, om 
elkaar beter te leren kennen en groepsvorming tegen te gaan. Ook buiten de 
training kan je het team opdrachten geven in duo’s of subgroepen die anders van 
samenstelling zijn dan de spelers gewend zijn. Of vorm buddy’s van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ spelers.

Tip #4: Verbeter processen in de onderstroom: delen van foto’s
Een mooie, snelle en laagdrempelige manier om elkaar beter te leren en 
begrijpen is het delen van een persoonlijk ervaring met behulp van een foto. 
Vraag iedereen (ook begeleidingsteam) aan het begin van een training, of tijdens 
een teammeeting, een foto van zijn/haar telefoon van afgelopen week te delen.
Laat ze een foto kiezen die niet sport-gerelateerd is, met andere woorden een 
foto die iets zegt over bijvoorbeeld werk of privé, en vraag ze uitleg te geven bij 
het beeld.



good teams become
great ones when the
members trust each
other enough to
surrender the Me for We
Phil Jackson



Tip #5: Verbeter processen in de bovenstroom: rules of engagement
Maak samen met het team afspraken over regels en normen die het team gaan 
helpen om effectief te kunnen trainen en presteren in wedstrijden. Maak deze 
’rules of engagement’ niet vóór het team, maar met het team. Wanneer ze 
gezamenlijk worden opgesteld, ontstaat er draagvlak voor het naleven ervan. 
Vergeet ook niet met elkaar te bespreken wie, hoe en wanneer ze elkaar gaan 
aanspreken, op momenten dat regels niet worden nageleefd.

Tip #6: Verbeter processen in de bovenstroom: coach elkaar beter
We zijn vaak geneigd te denken dat wat voor onszelf werkt, ook effectief is voor 
een ander. Dat zie je vaak terug in de manier waarop spelers met elkaar 
communiceren op het veld. Wat mij als basketballer bijvoorbeeld hielp, als het 
me niet lukte om te scoren, was dat mijn teamgenoten me vroegen om juist 
kansen te creëren voor anderen. Dit hielp mij te focussen op ruimte creëren en 
snel de vrije man aanpassen, waardoor we als team wel konden scoren. Het hielp 
ook mijn ‘het lukt niet’-gedachten los te laten. En nog het meest belangrijk: ik 
voelde vertrouwen vanuit mijn team.

Sommige teamgenoten waren zelf meer geholpen met de ‘geef-mij-maar-een-
schop-onder-mijn-kont-methode’. En zo coachten ze anderen ook. Ik ging daar 
juist superslecht van spelen. Een goed gesprek met het team over hoe we graag 
gecoacht wilden worden onder druk, hielp ons enorm elkaar beter te begrijpen 
(onder de waterspiegel) en elkaar dusdanig te coachen dat we beter gingen 
spelen wanneer het niet lekker liep (boven de waterspiegel). Win-win!

Tip #7: Evalueer, reflecteer en vier!
Ieder team is anders. De basisprincipes van groepsdynamica en effectieve 
interventies zijn voor ieder team hetzelfde. Maar de precieze invulling kan voor 
ieder team anders zijn. Wat voor het ene team werkt, helpt een ander team niet. 
Het is een ontzettende open deur, maar wordt toch vaak vergeten of maar half 
gedaan: leer van jullie proces! Kijk regelmatig met elkaar terug op de dingen die 
jullie in het kader van teamontwikkeling met elkaar hebben besproken en 
afgesproken, wat effectief was, en wat niet. Dit helpt het team blijvend 
ontwikkelstappen te maken.

Ook motiveert het enorm om met elkaar te kunnen concluderen dat er 
vooruitgang is geboekt in de samenwerking. Laat je spelers dit zelf benoemen en 
vier deze successen met elkaar.



TOT SLOT

Dit waren mijn zeven tips om van jouw team een écht team te maken. Ik hoop dat 
je geïnspireerd bent geraakt om met je eigen team aan de slag te gaan. Misschien 
zijn deze inzichten niet nieuw voor je, maar de vraag is: pas je ze al écht toe bij 
jouw sporters? 

Haal er vooral uit wat relevant is voor jou en je team, en ga daar lekker mee aan de 
slag. Misschien heb je nog vragen of kan je wat hulp of advies gebruiken. Dan kun 
je mijn expertise natuurlijk altijd inschakelen. Ik help je graag verder. 

Mail je vragen naar info@marjoleintorenbeek.nl of kijk op mijn website voor mijn 
aanbod op het gebied van training en teamcoaching: www.marjoleintorenbeek.nl

Groet,

Marjolein
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