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METHODiEK

TEAMPOWER
AlCHEMiE VAN DE gROEP

groepsenergie managen

“We hadden de juiste energie in de groep”. Gevraagd naar het 
succes van hun voetbalelftal zoeken veel coaches hun toevlucht 
in verklaringen als deze. Bij falen idem dito: “Er was geen 
chemie tussen de spelers” of “De positieve energie ontbrak”. Dit 
soort formuleringen zijn niet voorbehouden aan voetbalcoaches. 
Iedereen die met groepen mensen werkt - als leerkracht, docent, 
trainer, begeleider, manager of anderszins - zal het fenomeen 
herkennen: is er ‘goede energie’, dan lopen de zaken als vanzelf, 
de groepsleden zijn enthousiast, iedereen heeft een positief 
gevoel. Is die energie er niet, dan stokt het groepsproces, de 
motivatie laat te wensen over en de sfeer is geladen. 

Groepsenergie. Het klinkt als iets raadselachtigs. Het lijkt een 
verschijnsel wat buiten onszelf bestaat, een fenomeen waar je 
als leider geen invloed op hebt. Toch zijn energetische processen 
in groepen wel degelijk te besturen en te bewerken. Een 
nieuwe methodiek die dat op krachtige wijze laat zien is 
Teampower, ontwikkeld door de Belgische leiderschapstrainer 
Baud Vandenbemden. Het is een methodiek om energetische 
processen in groepen vakkundig te managen, met als doel 
groepen als geheel naar een hoger energieniveau te tillen, 
of - in Teampowerjargon - te transformeren. 

De methodiek bekijkt een viertal factoren waar je als leider mee 
te maken hebt door een energetische bril: de individuen waar 
de groep uit bestaat, hun onderlinge interactie, de gezamenlijke 
opdracht die ze hebben en de context waarbinnen zij leren of 
werken. Wie met Teampower aan de slag gaat, leert de ener-
gie die van deze factoren uitgaat op te pikken - door deze waar 
te nemen en zeer precies onder woorden te brengen - en op 
zodanige manier te managen dat er ‘alchemie’ plaatsvindt, 
een fascinerend groepsproces waarin alles op een hoger 
niveau begint te functioneren en het geheel meer is dan de 
som der delen.

Existentiële behoeften

De basisgedachte die aan Teampower ten grondslag ligt is het 
idee dat ieder mens vijf existentiële kernbehoeften heeft:

 l de behoefte uniek te zijn, zich te onderscheiden: 
  de IK- behoefte
 l de behoefte ergens bij te horen, samen te zijn: 
  de WIJ-behoefte
 l de behoefte te groeien, zich te ontwikkelen: 
  de behoefte aan VRIJHEID
 l  de behoefte aan grenzen en aan duidelijkheid: 
  de behoefte aan STRUCTUUR 
 l  de behoeft om de eigenheid erkend te hebben, 
  om te mogen stralen en gestreeld te worden: 
  de behoefte aan ERKENNING

Sommige behoeften lijken diametraal tegenover elkaar te staan. 
Zo kan de behoefte om uniek te zijn gemakkelijk in conflict 

komen met de behoefte om bij een groep te horen. Eenzelfde 
potentiële strijd gaat op voor de behoefte aan vrijheid en de 
behoefte aan structuur. Teampower leert ons dat we deze 
schijnbaar tegengestelde behoeften alle vijf in ons verenigen. 
We hebben een ik-behoefte én een wij-behoefte; we willen 
vrijheid én structuur. De vijfde behoefte - het stuk in ons 
dat verdieping wil, onze innerlijke essentie erkend wil hebben 
en wil stralen - staat niet diametraal tegenover de anderen, 
maar in het midden, zoals in de volgende afbeelding:

Er wordt dan ook veel met diepgaande 
meditaties gewerkt, waarin je uitgenodigd 
wordt bij jezelf naar binnen te gaan en op 
een zeer diep niveau aan zelfonderzoek en 
zelf cultivatie te doen. 

Daarbovenop leer je dit te doen in de groepen waar je als leider 
mee werkt, vooral door oog te hebben voor juist die behoeften 
die voor jou als mens minder herkenbaar zijn – bijvoorbeeld 
omdat je je ervoor schaamt, omdat je er allergisch voor 
bent of omdat je in je leven niet de kans hebt gehad ze te 
ontwikkelen. Teampower leert je je in deze existentiële 
behoeften te verplaatsen, er compassie voor te hebben, ze 
serieus te nemen en er ruimte voor te maken. Hoe beter je 
dit met je eigen behoeften kunt, des te beter je het zult 
kunnen in de groepen waarmee je werkt. Deze volgorde - eerst 
de eigen transformatie, dan pas die van de groep - is in 
Teampower een belangrijk gegeven. Er wordt dan ook veel 
met diepgaande meditaties gewerkt, waarin je uitgenodigd 
wordt bij jezelf naar binnen te gaan en op een zeer diep 
niveau aan zelfonderzoek en zelf cultivatie te doen. Door deze 
meditaties ga je contact maken met deze kernbehoeftes in jezelf 
en leer je ze balanceren. 

Welke van de vijf existentiële behoeften is bij jou het sterkst 
aanwezig? Hoe uit zich dat? Welke is je het vreemdst of voor 
jou het moeilijkst te doorgronden? Wat ervaar je in jezelf als 
andere mensen deze behoefte wél laten zien?

                     IK-BEHOEFTE
                                 |
                                 |
VRIJHEID ---- ERKENNING ---- STRUCTUUR
                                 |
                                 |
                    WIJ-BEHOEFTE

“Er is geen duidelijker voorbeeld om de vijf basisbehoeften 
te illustreren dan mijn kleuterklas. De kinderen hebben zowel 
behoefte om alleen te spelen als om samen te spelen. En ze 
moeten zichzelf in alle vrijheid kunnen ontwikkelen, maar 
daar zijn natuurlijk wel grenzen aan; zonder regels wordt het 
een chaos en dat willen de kinderen zelf ook niet. En dan is 
er nog de Kleuter Van De Dag. Elke dag is er een ander kind 
dat even in het middelpunt van de belangstelling mag staan en 
mag stralen.” (Liesbeth, kleuterleidster)

Door met Teampower te werken leer je allereerst deze 
behoeften in jezelf te herkennen, te erkennen, een plek te 
geven en ze zodanig met elkaar in evenwicht te brengen dat 
ze een stabiel en rijk geheel vormen. 
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groepsdynamiek

De vijf existentiële behoeften weerspiegelen zich ook in 
de groepsdynamische processen waar je als leider mee te 
maken hebt. Afhankelijk van de context worden die fases 
eenmalig doorlopen (bijvoorbeeld bij een meerdaagse 
training, waarin de deelnemers elkaar bij aanvang niet kennen) 
of steeds weer opnieuw (bijvoorbeeld bij wekelijkse lessen 
of teamvergaderingen). De meeste leer- en werkgroepen 
doorlopen, al dan niet cyclisch, vijf ontwikkelingsfasen: 

 l Verkennen en aftasten
 l Contact door doen
 l Naar de essentie gaan
 l Autonomie 
 l Nabijheid

Teampower leert je hoe je als leider per fase kunt inspelen 
op de energie die in je groep dominant is. Zo is het in de 
eerste fase, die van verkennen en aftasten, vaak zinvol om 
je groep veel structuur te bieden, als tegenwicht tegen de 
turbulente energie die in die fase door veel groepsleden 
wordt ervaren. Dat vrijheidsgevoel is vaak positief, maar 
roept ook onwennigheid, onzekerheid en angst op. Groepsleden 
zitten in deze fase met allerlei vragen. Hoe zal de les, cursus, 
training of vergadering zijn? Wie zijn de anderen? Vinden ze 
me wel aardig? Word ik serieus genomen? Ben ik hier wel op de 
goede plek? Wat gaan we precies doen? Je doet er in deze fase 
verstandig aan om duidelijke kaders te bieden. 

“Als leraar kan ik de vijf fases zo op een gemiddeld schooljaar 
plakken. De eerste weken is het echt aftasten. Er is natuurlijk 
veel bekend, maar in elke klas is wel iets nieuws waar je met 
z’n allen aan moet wennen: nieuwe leerlingen, een nieuwe 
mentor, een nieuwe methodiek, een ander rooster. Dus dan ben 
je de hele tijd aan het zoeken. Het is altijd een fase waarin ik 
zelf veel structuur biedt. Hoe duidelijker en strenger ik in het 
begin van het jaar ben, hoe meer ik in de loop van het seizoen 
los kan laten.” (Guy, docent middelbare school) 

‘alchemie’ met je groep bedrijven? Teampower biedt daarvoor 
een heel scala aan mogelijkheden. Twee ervan willen we hier kort 
toelichten: ‘spelen met polariteiten’ en ‘het werken met thema’s 
als generatieve punten’.

Spelen met polariteiten

Het begrip polariteit neemt binnen Teampower een centrale 
plaats in. Het staat voor het tegelijkertijd aanwezig zijn van twee 
tegengestelde of contrasterende fenomenen eigenschappen. 
Vrijwel elke werkelijkheid kent polariteit. We zijn én individu 
én we voelen de behoefte aan verbinding. We hebben behoefte 
aan vrijheid om ons te kunnen ontwikkelen én we hebben 
structuur en begrenzing nodig. We nemen beslissingen op 
basis van ratio én op basis van emotie. Mensen die in groepen 
participeren willen actie én reflectie, stilzitten én bewegen, 
hun eigen ding doen én samenwerken, zich laten gelden én 
voor anderen zorgen. Teampower leert je om hier in je groep 
voortdurend aandacht voor te hebben, constant tussen beide 
extremen te balanceren om zodoende een ‘dynamisch 
evenwicht’ te vinden. 

Mensen die in groepsverband werken of leren zijn voortdurend 
bezig met kiezen. Ook in deze keuzes zit vaak veel polariteit. 
Gaan we dit of dat doen? Zullen we doorgaan of stoppen? 
Welke oplossing is beter, die of deze? Een van de manieren om 
groepen naar een hoger niveau te krijgen is gelegen in het 
verdragen van de spanning tussen de beide polen. Waar veel 
mensen geneigd zijn om hetzij een compromis tussen beide 
mogelijkheden te sluiten hetzij één van beide te kiezen, stelt 
Teampower juist het belang van het ‘niet weten’ centraal. Het 
is precies uit dit niet weten dat er ongedachte oplossingen naar 
voren komen, vaak van een heel ander niveau dan die waar 
men tot dusver aan dacht. Albert Einstein stelde ooit dat we 
problemen niet kunnen oplossen door hetzelfde soort van 
denken te gebruiken waarmee we ze gemaakt hebben - dit is 
precies waar het bij het verdragen van polaire spanning om te 
doen is. Als je als leider de kunst verstaat om de mensen in 
je groep echt met elkaar te laten overleggen (waarbij ze van 
mening kunnen verschillen zonder gelijk naar oplossingen of 
conclusies te springen), dan ben je werkelijk in staat je groep op 
een hoger niveau te laten functioneren.

Je leert het groepsdynamisch proces 
energetisch te  bespelen, zodat er een 
natuurlijke flow ontstaat. 

Teampower leert je de groepsenergie van het moment waar te 
nemen, je van de verschillende groepsfasen bewust te zijn en 
je zodanig in de behoeften van je groep te verplaatsen dat je op 
een zeer oorspronkelijke manier het juiste tegenwicht biedt. Je 
leert het groepsdynamisch proces energetisch te  bespelen, zodat 
er een natuurlijke flow ontstaat. Als de groepsdynamiek stokt, 
dan biedt Teampower je handvatten om de energiestroom in de 
groep weer op gang te krijgen. 

Alchemie van de groep

Door het vakkundig managen van de energie die besloten ligt 
in de behoeften van de groepsleden en in de groepsdynamiek, 
kun je groepen op een hoger energieniveau laten functioneren. 
Maar hoe zet je zo’n transformatieproces als leider nu in 
gang? Hoe faciliteer je bruisende, levendige, creatieve leer- 
en werkprocessen? Hoe kun je als leider, in metaforische zin, 
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Door het spelen met polariteiten en het 
werken met energie-genererende thema’s 
kun je groepen in korte tijd grote 
ontwikkelingsstappen laten doormaken.

Werken met thema’s als generatieve punten

Soms voel je het in je groep opeens gebeuren: de juiste energie 
is er! Plotseling is datgene wat jij als leider hebt ingebracht 
- je werkvorm, je agendapunt, je voorstel, vraag of opmerking - 
precies datgene waar alle groepsleden op een positieve manier 
op inhaken, waardoor er een heel bruisende interactie ontstaat. 
Het genereert enorm veel energie en iedereen zit in een ‘flow’. 
Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe dit precies 
komt. Wat maakt dat deze energyflow ontstaat? Teampower 
schenkt veel aandacht het werken met ‘thema’s als generatieve 
punten’. Door met de methodiek te werken leer je een 
gevoeligheid te ontwikkelen voor de in de groep levende thema’s 
en hieruit steeds dát thema te kiezen dat in het hier en nu het meest 
relevant is. Je leert die thema’s bovendien zodanig te 
verwoorden dat ze enorm veel energie genereren. Een goed 
geformuleerd en passend thema is voor elke groep een 
energetisch focuspunt waar alle groepsleden zich 
vanzelfsprekend mee verbinden. Een dergelijk thema prikkelt 
en daagt uit, maar ook weer niet zoveel dat mensen ervan ‘in 
de weerstand schieten’. Het is nauwkeurig omschreven, maar 
laat ook ruimte voor eigen interpretatie. Het is kort, maar niet 
zo kort dat je er alle kanten mee uit kunt.

Door het spelen met polariteiten en het werken met 
energie-genererende thema’s kun je groepen in korte tijd 
grote ontwikkelingsstappen laten doormaken. Er is dan, in 
metaforische zin, sprake van een soort ‘alchemie’: je 
groep transformeert en functioneert op een niveau dat hoger 
is dan voorheen. 

Zoals de oude alchemisten de transformatieformule ‘Los op 
en stol’ (Solve et coagula) uitspraken om chemische stoffen 
op een nieuw niveau te laten ontstaan, zo zal je door met 
Teampower te werken in staat zijn om ingeslepen structuren 
en gedragspatronen in groepen te veranderen door ze te 
transformeren naar een hoger niveau van functioneren.

Down to earth 

Behalve inspirerende inzichten, verrijkende theorie en vele 
mogelijkheden tot introspectie en contemplatie, biedt 
Teampower ook een praktische aanpak die erg down to earth 

is. De methodiek geeft je concrete handvatten voor het werken 
met de groep waarmee je morgen aan de slag moet. Eén 
ervan is het hanteren van een vaste volgorde van werken als je 
je groepsbijeenkomsten voorbereidt, namelijk: analyse - thema - 
structuur en werkvorm. Met andere woorden: je maakt eerst een 
grondige analyse, daarna kies je het meest relevante thema, pas 
daarna maak je een geschikte structuur voor de bijeenkomst en 
met de bijpassende werkvormen. 

Met name onervaren leiders, of leiders die op automatische 
piloot functioneren, zijn soms geneigd met het laatste te 
beginnen en hun bijeenkomsten in te richten op basis van 

de werkvormen die ze toevallig kennen of beheersen. Team-
power laat op overtuigende wijze zien dat het beter is om 
andersom te werk te gaan. Kies je werkvormen niet omdat 
je ze leuk vindt of goed beheerst, maar omdat het in het hier 
en nu de beste activiteit is om de groep te laten komen waar 
ze wil komen. Structureer vergaderingen niet op een bepaalde 
manier omdat de vorige manager dat ook zo deed, maar omdat 
het de beste manier is om dat wat er in de groep leeft aan de 
orde te laten komen. Behandel onderwerpen niet omdat ze nu 
eenmaal in het lesboek staan, maar omdat ze raakvlakken 
hebben met het leven van je leerlingen en dus de moeite 
waard zijn om over te leren. Door altijd de volgorde ‘analyse 
- thema - structuur - werkvorm’ aan te houden, omzeil je deze en 
andere valkuilen en manoeuvreer je de groep in zo’n positie dat 
de energie van de groep precies daar is waar ze moet zijn.

Met analyse wordt een diepgravend onderzoek bedoeld waarin 
je vier componenten één voor één onder de loep neemt: 

 l alle individuen waar je groep uit bestaat; 
 l hun onderlinge interactie;
 l de gezamenlijke opdracht die ze hebben; 
 l de context waarbinnen zij leren of werken.

Vanuit deze analyse kies je, uit alle mogelijke thema’s die vanuit 
deze vier componenten aan de orde zouden kunnen komen, het 
thema dat in het hier en nu het meest relevant is. 

Vervolgens kies je - binnen realistische, door tijd en ruimte 
ingegeven mogelijkheden - de beste manier om de leer- of 
werkprocessen van de bijeenkomst te structureren. Tenslotte 
ontwerp je binnen deze structuur de concrete activiteiten die het 
thema het best uit de verf laten komen. Deze aanpak is, zoals 
overigens ook de rest van Teampower, geschikt voor de meest 
uiteenlopende leer- en werkgroepen: schoolklassen, cursus-
groepen, projectteams, gespreksgroepen en vele andere.

samenvattend

Teampower is een methodiek om groepsenergie vakkundig 
te managen. Ben je leerkracht, docent, trainer of manager? 
Werk je met middelgrote groepen? Dan is de methode beslist 
iets voor jou! Als je met Teampower aan de slag gaat, dan raak 
je diepgaand bewust van de primaire energetische oer-
patronen in jezelf en in de groepen die je leidt. Je leert deze te 
herkennen en te erkennen en er zodanig op in te spelen dat 
je jezelf én je groep naar een hoger energieniveau tilt. Door 
Teampower te doen ben je beter in staat je eigen energie te 
managen en deze over te dragen op de mensen met wie je werkt. 
Je ontwikkelt een antenne voor de energie van anderen en je 
leert deze op effectieve wijze in te zetten om je groep te 
‘transformeren’ en op een hoger niveau te laten functioneren. 
Teampower heeft een zeer diepe theoretische laag, waarbij alle 
componenten van het werken met groepen vanuit energetisch 
perspectief belicht worden. Maar de methodiek is ook heel 
praktisch, het biedt jou als leider concrete handvatten voor 
de groep waar je morgen mee aan de slag moet!
Teampower geeft handen en voeten aan het groepswerk van 
alledag, zowel in de voorbereiding, als in de uitvoering en 
het nawerk. 

Baud Vandenbemden

Van zijn hand verscheen Teampower – Alchemie van de groep, 
Uitgeverij Aspekt B.V., 2015.
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