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Derk-Jan de Grood helpt organisaties 
meer grip te krijgen op hun (test)project.

Juist degene die de hulpvraag durft te 
stellen, draagt bij aan het teamsucces. De 
ervaring leert dat een vraag van een teamlid 
de anderen vaak triggert om mee te denken. 
Niet zelden worden hierdoor potentiële 
problemen eerder ontdekt en opgelost.

Soms lijken problemen persoonlijk omdat 
maar één persoon ermee komt. Veel proble-

men hebben echter hun oorsprong in de or-
ganisatie. Ze worden dan wel aangedragen 
door één teamlid, maar bij het bespreekbaar 
maken blijken anderen er ook last van te 
hebben. Dat maakt het dus de moeite waard 
om ze op te lossen.

Als ik kijk naar de problemen die ik het 
vaakst tegenkom, hebben deze inderdaad te 
maken met de organisatie. Taken die zelf-
standig zijn uit te voeren, leveren zelden gro-
te moeilijkheden op. Goed, het is misschien 
even puzzelen, je staat voor keuzes en je weet 
niet wat de beste optie is, maar meestal kom 
je er wel uit. De uitdaging wordt groter als je 
mensen in de organisatie moet motiveren om 
iets voor je te doen, als mensen hun gedrag of 
werkwijze moeten aanpassen of als je mana-
gers moet zien te overtuigen.

Ook hierover zijn weer boeken volge-
schreven met generieke tips. Een echte op-
lossing krijg je echter pas door te brainstor-
men met je team. Dan moet je de problemen 
wel eerst op tafel krijgen en bespreekbaar 
maken. Ik denk dat ik de komende week 
toch maar eens een rondje ga maken langs 
mijn testers om ze te vertellen met welke 
taken ikzelf problemen heb – indachtig het 
adagium ‘wie goed doet, goed ontmoet’. 

E en collega vertelde me dat hij zijn me-
dewerkers regelmatig vraagt met welke 
drie dingen ze het meest worstelen. 

Zijn ervaring: de worsteling van de ene col-
lega is vaak gemakkelijk op te lossen door 
een andere collega. Persoonlijke ervaring, 
verschillende denkpatronen en afstand tot 
de situatie maken dat de een de ander soms 
net even dat duwtje in de goede richting kan 
geven. Elkaar helpen begint echter met het 
delen van problemen en onzekerheden, en 
dat kan niet in elke groep of organisatie.

Er is veel geschreven over succesvolle 
teams. Iedereen kent wel Meredith Belbin 
met zijn verschillende rollen en Edward de 
Bono met zijn six hats die inzicht geven in 
de teamsamenstelling. Zij doen echter geen 
uitspraak over de cultuur die binnen orga-
nisaties of teams heerst. En dat terwijl dit 
juist in grote mate bepaalt hoe teamleden 
hun rol invullen.

In het boek ‘Getting naked’ laat Patrick 
Lenconi zien hoe zijn hoofdpersoon aan ef-
fectiviteit wint door zich kwetsbaar op te 
stellen. Dit sluit mooi aan bij een trend die 
ik zie: dat we ook op de werkvloer meer ons-
zelf kunnen zijn. Het is prima om zwakke 
eigenschappen te hebben en het is geen ta-
boe om iets niet te weten. Het gaat er niet 
om dat je volmaakt bent; het gaat erom dat 
je als team presteert. En dat doe je juist door 
diversiteit na te streven, elkaars sterke kan-
ten te benutten en elkaar op te vangen op 
de minder sterke punten. Binnen Agile en 
Scrum komen we steeds vaker in situaties 
waar juist dit de doorslag geeft. De verant-
woordelijkheid draag je als team, en de held 
is niet degene die de indruk wekt alles te 
weten, maar juist degene die durft aan te 
geven hulp nodig te hebben.

Tijdens mijn studie was ik eens een proef-
opstelling in het natuurkundelab aan het 
automatiseren. Bij een bespreking vroeg de 
docent of het ging om de rode opstelling. 
Mijn onderzoekspartner en ik twijfelden, 
maar, bang om een flater te slaan, knikten 
we toch maar van ja. Een uur na de meeting 
stond de docent naast ons bureau. Hij was 
naar de andere kant van het complex ge-
lopen en had vastgesteld dat de opstelling 
blauw was. ‘Als je het niet weet, zeg dat dan’, 
adviseerde hij ons bars.

Als je het niet weet, 
zeg dat dan
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