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Hoe je Doelgericht 
een DroomTeam 
Aantrekt en Opbouwt 

Leer hoe je gepassioneerde, productieve, winstgevende mensen kunt  
binnenhalen in je bedrijfsteam voor meer synergie en succes

Zoals iedere succesvolle ondernemer weet is het menselijk kapitaal het grootste bezit van elk bedrijf.  Een uitmuntend team maakt het 

mogelijk om krachtige doelen te behalen, terwijl het tegelijkertijd de medewerkers ook een diepere en grotere loopbaantevredenheid 

biedt. Maar mensen kunnen kunnen ook de grootste ‘last’ zijn, en vaak wordt dit geweten aan het personeel zelf en niet aan de mensen 

die de taak hebben om ze aan te nemen. Een van de grootste klachten van bedrijfseigenaren is, dat ze geen gekwalificeerde  

competente mensen kunnen vinden. Om dit probleem op te lossen moeten ze zich eerst en vooral realiseren, dat de mensen die ze 

krijgen de mensen zijn die ze verdienen.

Om te kunnen profiteren van een superieur team, moeten eigenaren gekwalificeerd zijn om ze in dienst te nemen. Liefdadigheid begint 

thuis. Schenk aandacht aan de fundamenten van het bedrijf en de organisatie wordt een magneet voor toptalent en teamwerk.  

Dan wordt het teamproces organisch en soepel zodat het werven van nieuwe mensen makkelijker wordt, het behouden van goede 

mensen kinderspel en succes een gegeven.

Soms zijn de leiders de zwakste schakel in de keten

Ondernemers die gevraagd worden hun eigen bedrijf kritisch te bekijken geven aan hoeveel meer ze zouden kunnen doen, als ze maar 

meer capabele en enthousiaste werknemers zouden hebben, die met trots, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfmotivatie ook hart zouden 

hebben voor de groei van het bedrijf. Dit is zeker waar, maar een keten is zo sterk als de zwakste schakel dus het is net zo waar, dat we 

over het algemeen de mensen krijgen waarom we vragen en die we verdienen. De eigenaar/werkgever is vaak de ondeugdelijke zwakke 

schakel.

Soms klaagt een bedrijfseigenaar dat verkopers niet professioneel genoeg zijn, maar diezelfde eigenaar weigert om ze passende training of 

compensatie te geven. Anderen denken, dat wanneer hun werknemers ook maar een beetje productiever zouden zijn en minder fouten 

zouden maken, de inkomsten en winst toe zouden nemen – maar diezelfde eigenaren maken geen gebruik van adequate systemen om 

menselijke fouten te elimineren of de efficiëntie te optimaliseren. Weer anderen willen grip hebben op alles en delegeren geen enkele 

belangrijke taak aan anderen en vragen zich vervolgens af waarom hun beste mensen geen grotere leiderschapsrol aannemen of meer 

verantwoordelijkheid nemen.
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Dit menselijk kapitaal is echter aan handen en voeten gebonden door hun werkgevers en als resultaat lijdt het hele team eronder, totdat 

de meest waardevolle teamspelers vertrekken op zoek naar grotere uitdagingen, meer inspirerende kansen en meer lucratieve carrières. 

Evenzo – of ze het zich nu realiseren of niet – missen de oprechte en toegewijde eigenaren of ondernemers een gouden kans, zowel 

persoonlijk als professioneel. Ze voelen zich beperkt en gefrustreerd door een gemis aan teamleden die hun idealen en ideeën delen en 

omarmen.

Het geeft bijzonder veel stress om de droom binnen bereik te zien – zo dichtbij dat je het bijna kan aanraken – maar dan herhaaldelijk 

de mogelijkheid of het vermogen ontbeert om het te pakken, wat leidt tot neerslachtigheid en financiële problemen. De oplossing voor 

zowel werknemers als werkgevers is makkelijk, echter, alleen zolang de bedrijfseigenaren klaar en bereid zijn om de oorzaak van hun 

problemen onder ogen te zien en dit te herstellen door een beter team te bouwen en vervolgens betrokken te zijn bij een boven- 

gemiddelde teaminzet.

Een goed team vanaf de grond af opbouwen

Tenzij en totdat bedrijfseigenaren hun verantwoordelijkheid voor de door hen gemaakte teams erkennen, zal de voortgang worden  

vertraagd en zullen werknemers worden onderdrukt. Maar zodra een werkgever klaar is om de verantwoordelijkheid te accepteren voor 

het verkrijgen van het soort mensen en het soort teams die hij of zij aantrekt en verdient, is het mogelijk om het proces te starten voor 

het opbouwen van het droomteam dat past bij het plan en het model van een droombedrijf.

De eerste stap in het proces is om de betekenis en het belang van het team te begrijpen. Bedrijfsauteur en ondernemer Brad Sugars 

gebruikt een handig acroniem om de waarde van teamwork samen te vatten, als hij schrijft dat “T.E.A.M. betekent: Together Everyone 

Achieves More (Samen Bereikt Iedereen Meer)”. Het verschil tussen een gemiddeld team en een topteam zit vaak in de details en al 

lijken die soms klein of onbeduidend, je moet ze niet onderschatten.  Hierin schuilt het gevaar dat eigenaren ook hun eigen bedrijf en 

hun winsten onderschatten en onderwaarderen. De bouwstenen van het bedrijfsteam zijn, met andere woorden, ook het fundament en 

het hart van het bedrijfssmodel.

Gebrekkig of ineffectief teamwerk is vaak een symptoom en uiting van een bedrijfsvisie die moet worden verfijnd, bewerkt en bijgesteld. 

We krijgen wat we verdienen en als je kijkt naar de kern van het probleem en de organisatie vanaf dat niveau opknapt en verjongt dan 

zal het hele organisme – het bedrijf, elk onderdeel van het team en de klanten en het klantenbestand – groeien, bloeien en floreren.

Vaak komen bedrijfseigenaren tot het inzicht, dat ze een nieuw en ander recept nodig hebben voor teamwerk, maar ze maken de 

veel voorkomende fout om dezelfde platgetreden patronen, systemen, gewoonten, handelingen en personeel te gebruiken. Ze krijgen 

misschien wel een veranderd team, maar de kans bestaat, dat ze het team waar ze van droomden niet bij elkaar krijgen. Dit omdat ze 

gewoonweg het oude, ineffectieve team opnieuw hebben ingedeeld, zonder iets te hebben gedaan om de basisonderdelen van het team 

en de visie voor het teamsucces te wijzigen en aan te passen.
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Synergie: De magische uitkomst van creatief bouwen aan een team

Het eindresultaat van het succesvol bouwen aan een team is synergie en symbiose. Dat betekent in essentie dat de som van teamwerk 

groter is dan de afzonderlijke onderdelen van het team. In zakelijke termen betekent dit, dat het rendement op een investering groter is 

dan de bijdragen eraan. 

Een beleggingsportefeuille kan worden samengesteld uit tien verschillenden aandelen, bijvoorbeeld ter waarde van een totaal basisbedrag 

van €1.000. Maar als deze aandelen gediversifieerd zijn met de juiste balans tussen groei, inkomsten, dividenden, solide ‘Blue Chip’ 

bedrijven, agressieve IPO’s (beursintroducties) of hightech startups, dan kan - en moet - dit aandelenfonds vele keren meer waard zijn 

dan de oorspronkelijke investering. 

Maar elke doorgewinterde investeerder, teamcoach of huwelijksadviseur weet, dat synergie en symbiotische relaties niet altijd positief en 

progressief zijn. Koop een aandelenpakket met een magere basis en het kan de snelste weg zijn naar armoede, net zoals het kopen van 

bezittingen met een positief potentieel de snelste route kan zijn naar rijkdom en vroegtijdig pensioen. Wanneer een rotte appel terecht 

komt in een mand met goede appels kan dit zorgen voor een chemische reactie, waardoor de hele mand bederft – en voor teamwerk is 

dit hetzelfde. Stel een team op de verkeerde manier samen en het concept van het eindresultaat dat groter is dan de onderdelen is nog 

steeds van toepassing, maar dan vertaald naar verlies, niet naar winst.

Het achterliggende principe berust op de wetenschap van menselijke interactie en de theorie en filosofie van de teamnatuurwetten.  

Net zoals we de kracht van elektriciteit kunnen combineren met het fenomeen magnetisme en een elektromagnetische generator  

kunnen maken – die dan helemaal uit zichzelf een overvloed aan nuttige elektriciteit genereert – zo is het ook mogelijk om twee mensen 

bij elkaar te zetten en resultaten te krijgen die anders niet mogelijk zouden zijn. Combineer twee of drie mensen met de juiste  

hoeveelheid visie, bedachtzaamheid en zorgvuldige planning en dan kunnen we soms meer bereiken dan we zouden kunnen met 

dozijnen mensen die zonder inzicht zijn geselecteerd en gekoppeld. Mensen reageren op elkaar en als we de natuurlijke chemie op een 

bepaalde manier combineren dan krijgen we bij tegengestelde polen een explosieve, desastreuze uitkomst. Combineer het op een andere 

manier en dan krijgen we meer energie, vitaliteit en succes door magisch magnetisme. 

Om een goed team te bouwen, begin je met de ruwe fundamenten om daarna het recept voor succes vanaf het begin te creëren. Een 

cake bakken is tenslotte slechts keukenchemie en culinaire natuurkunde, en een chef kan een expert zijn in het maken van appeltaart, 

maar krijgt een compleet ander en ongewenst resultaat wanneer hij zijn taartexpertise gebruikt voor het maken van cake. Beide desserts 

liggen op hetzelfde vlak, maar het is een fout om te denken dat het ene gemaakt kan worden uit dezelfde grondstoffen die gebruikt 

worden om het andere te maken. 

De ingrediënten en aspecten van het team dragen bij tot de algehele resultaten die voortkomen uit het feit dat wanneer het gaat om 

teamwerk, het geheel altijd groter is dan de som der delen.
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De eerste stap in het werven van het droomteam

Ontwerp een bedrijf met de juiste instelling voor teamwerk en menselijk kapitaal, de juiste combinatie van mensen, plus een  

dynamische teamconfiguratie en spelregels, en het zal niet te stoppen zijn op weg naar het soort succes dat alleen door de  

verbeelding wordt beperkt. En met het juiste team op zijn plaats, wordt de verbeelding zelf een overvloedige en automatisch  

hernieuwbare hulpbron.

Werving is de eerste stap en de ideale plek om te gaan scouten voor sterspelers is binnenshuis. Maar voordat het team wordt  

samengesteld, is het noodzakelijk om de missie en het doel van het bedrijf te kennen. Het werven van de beste spits in de  

KNVB-geschiedenis zal weinig effect hebben als het team echt nood heeft aan goede voorhoedespelers die weten hoe ze de bal  

moeten aannemen en voorzetten om bij te dragen aan de aanval. Te veel eigenaren selecteren mensen op hun individuele talenten 

zonder te kijken naar hoe die vaardigheden passen binnen het grotere plaatje. Andere werkgevers nemen medewerkers aan voordat zij 

zelf – de eigenaren –  weten wat de belangrijkste kernwaarden en visie voor de toekomst van hun bedrijf zijn.

Voordat er ook maar een sollicitatieformulier of eerste wervingsadvertentie wordt opgesteld is het als eerste belangrijk om de visie en 

missie van het bedrijf te weten. Misschien zijn de kernwaarden, competenties en de USP (Unique Selling Proposition) wel opgesteld 

toen het bedrijfsplan werd ontworpen, maar daar moet dan opnieuw naar worden gekeken en het moet verfijnd, opgefrist en opnieuw 

in herinnering worden gebracht als concrete richtlijn. 

Sommige ondernemers zien die originele documenten als noodzaak om bijvoorbeeld financiering te krijgen, en nadat ze die hebben 

gebruikt om indruk te maken op investeerders of om banken te overtuigen om startkapitaal te verstrekken, worden ze als niet relevant 

terzijde gelegd. Ze missen het hele punt van zulke fundamentele blauwdrukken en beschouwen ze als een verplicht nummer of blabla. 

Maar als zij zo omgaan met hun basisplannen voor doelen en ideeën betekent dit, dat zij helemaal geen idee of visie hebben op hoe ze 

aan anderen op een realistische en uitvoerbare manier leiding moeten geven.

De blinde die de lamme leidt is geen manier om een organisatie te leiden, dus slimme ondernemers die zijn gericht op succes geven 

altijd veel aandacht aan de bouwstenen van het bedrijf. Het definiëren van de focus van iemands inspanningen en het vervolgens  

continu herdefiniëren wanneer doelen zijn bereikt en strategieën ontwikkelen is een proces dat op ieder niveau van het werk zijn  

waarde oplevert. Dus alvorens werknemers te werven moet de focus ter harte worden genomen, worden aangescherpt en verduidelijkt.

We krijgen waar we om vragen en totdat we weten wat we willen (en waarom) heeft het geen zin om tijd en geld te steken in het  

aannemen van werknemers. De eerste en belangrijkste stap in werving is daarom om een krachtige visie op te stellen.
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Geef de kracht van een visie de vrije teugel

Zonder visie is een bedrijf net zoals een een samenleving zonder cultuur of een team zonder passie om te winnen of kennis van de 

spelregels. Kernwaarden helpen om onze ideale bedrijfsvisie, merkidentiteit en zakelijke ethiek onder woorden te brengen, zodat ze 

als raamwerk en leidraad kunnen dienen voor onszelf en anderen. Met zo’n krachtige bron is het mogelijk om een concrete zoektocht 

te ondernemen naar werknemers die de benodigde kenmerken hebben voor het waarborgen van de geloofwaardigheid, continuïteit, 

samenhang en creatieve groei van het bedrijf.

De visie verwoordt duidelijk het volgende:

 • Wie zijn we?

 • Wat doen we?

 • Wie zijn onze klanten?

 • Wat onderscheidt ons van onze concurrenten?

De missie of visie definieert wat acceptabel of onacceptabel gedrag is, het vormt het centrale thema of de centrale filosofie voor de  

klantenservice en het wordt een routekaart en handelingsplan om elk detail van het bedrijf uit te voeren op basis van een specifiek  

overeengekomen en gedeeld uitgangspunt. Een gedeelde visie wordt de ruggengraat van het bedrijf en het bindmiddel dat ervoor zorgt 

dat teams succesvol samenwerken bij elke uitdaging in elke omstandigheid. Teamwerk dat wordt aangedreven door de kracht van een 

visie kan een bedrijf tot een prachtige plek maken om te werken en te leren en kan groei en winstgevendheid mogelijk maken in elk 

marktcyclus.

Zodra waarden zijn geformuleerd doordringen ze het hele bedrijf en liggen ze ten grondslag aan elke beslissing – van welke producten 

aan de lijn worden toegevoegd en hoe een advertentiecampagne gevoerd gaat worden, tot welke arbeidsvoorwaarden worden  

aangeboden en hoe HR het proces van sollicitatiegesprekken moet uitvoeren. Wanneer er teamleden worden aangetrokken –  

intern of extern – ligt de nadruk op de visie, deze wordt uitgelegd en uitgebreid doorgenomen. Op een baan solliciteren in het bedrijf 

wordt een proces dat gaat om kwalificatie voor lidmaatschap en deel uitmaken van een team dat idealen, ethiek, cultuur, passie en 

doelen deelt die in de visie onder woorden zijn gebracht.

De psychologie van het bouwen aan een team

Psychologie speelt een essentiële rol in ieder interactief proces en moet creatief worden gebruikt om winnende teams samen te stellen. 

Psychologen hebben in de loop der jaren veel gereedschappen bedacht om persoonlijke eigenschappen te taxeren en ze op een manier  

te categoriseren die ons helpt om het algemene gedrag en de houding van mensen te kunnen definiëren of voorspellen. Geen enkel 

evaluatiesysteem, test of profiel kan de eindeloze nuances van een persoon adequaat in beeld brengen, maar deze gereedschappen  

kunnen over het algemeen wel helpen om op een effectievere manier teams samen te stellen.

Een populaire gedragsevaluatiemethodiek die door organisaties wordt gebruikt is het DISC Persoonlijkheidsprofiel.
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Het DISC Persoonlijkheidsprofiel

Het DISC-systeem is in de 20er jaren van de vorige eeuw gemaakt door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Marsden en heeft de 

tand des tijds doorstaan vanwege de doeltreffendheid ervan als hulpmiddel voor het samenstellen van een team.  

Het verdeelt de persoonlijkheidstypes in vier aparte groepen, gekenmerkt door de letters “D”, “I”, “S” en “C”- die een  

acroniem vormen die de categorieën aanduiden:

 D – Dominant

 I –  Invloed 

 S – Stabiel

 C – Consciëntieus  

Door deze vier kenmerken bij elkaar te brengen, komen in de test vier afzonderlijke groepen naar voren met elk een gedragsstijl: 

 Extravert

 Taakgericht

 Gereserveerd

 Mensgericht

Individuen leggen de test af en vervolgens worden hun scores in kaart gebracht om algemene patronen van dominante eigenschappen 

zichtbaar te maken. Net zoals alle andere persoonlijkheidsinstrumenten is het DISC-systeem niet bedoeld om een persoon te definiëren 

– dat is onmogelijk – maar het is simpelweg bedoeld als hulpmiddel om de kenmerkende sterke en zwakke punten in beeld te krijgen in 

verband met prestaties en gedrag in verschillende omstandigheden. 

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat persoonlijkheidstests geen “goed of fout” methodologieën zijn. Het zijn eenvoudigweg 

maatstaven om bouwers van een team te helpen begrijpen hoe teamspelers het best zouden kunnen samenwerken. Veel combinaties van 

persoonlijkheidsprofielen zijn mogelijk met en de ene hoeft niet beter of slechter te zijn dan de andere. Deze middelen zijn niet bedoeld 

om mensen te beoordelen en ze zijn niet gebaseerd op concurrentie.

Ze zijn bedoeld als manier om te praten over unieke individuele persoonlijkheden zodat we mensen makkelijker kunnen koppelen,  

om hun sterke kanten te benadrukken en hun zwakke punten te ondersteunen of te versterken. Het gebruik van persoonlijkheids- 

profileringssystemen zoals ze bedoeld zijn – met begrip dat ze niet als toverstaf mogen worden gebruikt - kan een enorme aanwinst zijn 

voor elke organisatie, HR-afdeling of leider.
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Zes sleutels tot een winnend team

Teamleden selecteren is slechts het begin en zodra de juiste mensen eenmaal zijn gevonden en op elkaar zijn afgestemd, is het  

belangrijk om de volgende stap te zetten om andere sleutelelementen in te zettem om een volwaardig droomteam te creëren.

Hier zijn zes factoren, die bijdragen aan het succes en de ultieme synergie van elk volwaardig team: 

 • Sterk leiderschap:

  Ongeacht de stijl van leiderschap moet elke succesvolle leider de kwaliteiten van passie en verantwoordelijkheid laten zien en 

een duidelijke persoonlijke interesse hebben in diegenen die van hem leiding, groei, beslissingen en ontwikkeling verwachten. 

 • Gemeenschappelijke doelen:

  Vervulling en prestaties zijn afhankelijk van de ondergelegen infrastructuur van duidelijk omschreven en realistische doelen. 

Doelen bieden richting om het team gefocust te houden op de missie en de visie, en doelen moeten voldoen aan het  

acroniem voor  “SMART” – door Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. 

 • Spelregels:

  Bepaal de gebieden en grenzen van meetbare verantwoordelijkheid, zodat de teamspelers hun unieke en speciale rollen  

kennen en het team geen energie verspilt of botst door onbedoelde overbodigheid en onnodige overlap. 

 • Actieplannen:

  Stel vervolgens een actieplan op. Geef elke persoon 1) een passende titel, 2) een contract op schrift met hun  

functiebeschrijving en een uitleg hoe anderen hem in zijn rol gaan ondersteunen en 3) een systematisch  

bedrijfshandboek dat dient als gids, naslagwerk of draaiboek voor het hele team. 

 • Risico nemen:

  Bedrijfsteams zijn net bomen – ofwel ze groeien ofwel ze gaan dood. Zonder open te staan voor een zekere mate van  

gezond risico is het onmogelijk voor een team om te bloeien en de grenzen van creativiteit en prestatie te verleggen.  

Om een doorbraak te krijgen is het soms belangrijk om te breken met tradities en gewoontes uit de comfortzone en  

in de risico- en beloningszone te komen. 

 • Insluiting en betrokkenheid:

  Een van de grote valkuilen van bedrijven is dat ze als team nauw verbonden blijven – en dat is goed – maar in plaats van 

anderen toe te laten en te betrekken die hun eigen talenten kunnen inbrengen bedrijven zij vaak heimelijk een politiek van 

uitsluiting. Teams moeten alle teamspelers betrekken; organisaties moeten hun visie en missie uitdragen en er geen geheim  

van maken; en leiders en eigenaren moeten de leiding delen – anders zullen ze die uiteindelijk verliezen.



 
ActionCOACH Marleen van Dam, onderdeel van Bsmart Consult B.V.   www.BsmartConsult.nl

Alles op een systematische manier samenbrengen

Het ondersteunen van het team met tools, training, technologie en systemen is om verschillende redenen belangrijk.  

Een van de meest dwingende redenen is dat dit ervoor zorgt dat de eigenaar of ondernemer het bedrijf kan runnen zonder  

te worden gerund door het bedrijf. Werken AAN je bedrijf is bevrijdend, maar werken IN je eigen bedrijf is beperkend.

Dagelijks fysiek aanwezig zijn reduceert de leider, eigenaar en ondernemer tot hoofdwerknemer – en zo wordt het bedrijf  

voor de eigenaar een genadeloze opziener. 

Leer om het bedrijf op afstand te leiden, zodat het geld oplevert als een aparte en onafhankelijke eenheid en dupliceer daarna het proces 

om onbeperkt geld te verdienen. Henry Ford maakte winst door de eerste automobielen te bouwen en te verkopen, maar hij werd een 

van de rijkste mannen ter wereld en een van de meest succesvolle en legendarische ondernemers in de geschiedenis door een systeem te 

bedenken dat voor hem die auto’s produceerde, in de markt zette en verkocht. 

Systemen stellen ons in staat om vrij te zijn om te doen wat we willen, of dit nu betekent dat we met pensioen gaan op de golfbaan, 

investeren in andere bevredigende ondernemingen of bouwen aan nieuwe dynamische teams. Een meester worden in systemen is de 

kortste weg naar de baas worden over de bestemming van je carrière en het leren bouwen van teams is de eerste stap in het creëren van 

elk systeem dat menselijke hulpbronnen betreft. Zoals de man wijs en bondig zei: “T.E.A.M betekent: Together Everyone Achieves 

More (Samen Bereikt Iedereen Meer).” 

Aan de slag met jouw team(s)?

ActionCOACH begeleidt bedrijfeigenaren bij het opbouwen en behouden van hun droomteam.   

Van het aanscherpen van missie, visie en kernwaarden tot het leren werven van de juiste teamspelers volgens onze unieke  

wervingsmethode. We maken gebruik van de DISC- methodiek voor zowel individuen als groepen en verzorgen workshops  

hieromtrent. Ook kunnen we begeleiden bij het implementeren van de 6 Sleutels tot een Winnend Team als stap op weg naar  

het creeren van een bedrijf dat ook werkt zonder de aanwezigheid van de eigenaar.

Neem nu contact op met jouw ActionCOACH, Marleen van Dam voor een kosteloos en  

vrijblijvend adviesgesprek als eerste stap in het bouwen aan een beter team. 

 

Wie is ActionCOACH?
ActionCOACH is ‘s werelds nummer 1 business coaching bedrijf met bijna 1.000 business coaches in 70+ landen. Sinds 1993 coachen wij dagelijks ruim 15.000 MKB-ondernemers bij de  
ontwikkeling en groei van hun bedrijf. Onze aanpak is resultaatgericht en bewezen succesvol. Onze business coaches worden intensief getraind en hebben een passie voor het helpen van ondernemers en hun team.


