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Woord vooraf

Het vak groepsdynamica geven ervaar ik als plezierig omdat je gemakkelijk de the-
orie kan illustreren in de praktijk van het lesgeven. Elke groep waaraan je principes 
rond groepsdynamica uitlegt, heeft immers een eigen dynamiek binnen de groep. Elke 
groep reageert anders op de theorie en oefeningen, op mijn manier van lesgeven en op 
elkaar. Daar getuige van zijn vind ik altijd een bijzonder mooi schouwspel waar ik van 
kan genieten. Sommige groepen openbaren hun manier van zijn, hun groepsnormen of 
hun onderlinge verbanden snel en openlijk. Andere groepen zijn moeilijker om vat op 
te krijgen. Zicht krijgen op de groepsdynamiek van een groep en weten hoe je daarop 
kan inspelen is een leerproces. Dat groepen keer op keer zo verschillend zijn, is net zo 
uitdagend aan het werken met groepen. En het maakt de job ook zo boeiend: je krijgt 
er nooit genoeg van.

Dit handboek kwam tot stand vanuit meerdere ervaringen. In de eerste plaats geef ik 
samen met collega Chris De Rijdt al acht jaar het vak groepsdynamica in de opleiding 
professionele bachelor in de orthopedagogie op de Hogeschool Gent. Kritisch als we 
beiden zijn, stelden we ons elk jaar de vraag wat studenten met de aangeboden les-
inhoud aan konden vatten, waardoor we die systematisch wijzigden en optimaliseer-
den. Daarnaast begeleid ik in diezelfde bacheloropleiding al ruim tien jaar studenten 
tijdens hun stage. Tijdens die stagebegeleidingen viel het me op dat studenten en 
het werkveld op zoek waren naar concrete handvatten in het begeleiden van groepen 
cliënten. Bij het raadplegen van literatuur rond groepsdynamica was ik teleurgesteld 
over het gebrek aan praktijkwaarde van de huidige handboeken. In mij borrelde het 
idee om een praktisch handboek te schrijven dat ondersteunend is voor het begeleiden 
van groepen cliënten in het werkveld. Ten slotte had ik het voorrecht elk jaar gecon-
fronteerd te worden met wisselende groepen, waardoor ik leerde hoe verschillend 
groepen zijn.
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Dankzij die boeiende ontmoetingen met mijn groepen studenten, de jarenlange sta-
gebegeleidingen en de knowhow die ik opbouwde in het vak, heb ik mij steeds meer 
kunnen verdiepen in het groepsdynamisch begeleiden. Hopelijk kan ik jullie die pas-
sie voor het werken met groepen door middel van dit handboek ook meegeven.

Graag wil ik een dankwoord richten aan iedereen die me bij het schrijven van dit boek 
heeft geholpen of die me inspireerde.

In de eerste plaats mijn collega Chris De Rijdt om de uitdaging aan te gaan een eigen 
handboek te schrijven.

Mijn oprechte dank gaat uit naar Conny Van Houte en Sandra Dehantsetters voor 
hun peer review. Beiden werken als begeleiders in de bijzondere jeugdbijstand in een 
leefgroep met jongens van 15 tot 18 jaar en waren enthousiast om het werk na te le-
zen. Dankzij hun aantekeningen kreeg ik inzicht in welke thema’s hen boeiden en wat 
herkenbaar was.

Een speciale dank gaat uit naar mijn ouders Luc De Vos en Hilde Dekeyser. Als or-
thopedagogen hebben ze bewust en onbewust mijn inhoudelijke deskundigheid rond 
groepsdynamica beïnvloed. Analyses van intermenselijke communicatie en groeps-
gedrag waren bij ons thuis geregeld gespreksonderwerp nummer één. Hierdoor kreeg 
ik groepsdynamische inzichten met de paplepel mee. Daarnaast lazen ze mijn tekst 
enkele keren na en deden ze me door hun kritische opmerkingen reflecteren over de 
richting waarin ik uitwilde.

Ten slotte wil ik Ria Hillewaert en Sophie Vanluchene bedanken voor hun didactische 
en redactionele suggesties.

Inge De Vos



1.1 Inleiding

Ieder van ons zit in groepen: de leidingsploeg van een jeugdbeweging, een sportclub, 
een groep vrienden, een lidmaatschap bij een belangenvereniging, ... Doorheen je le-
ven veranderen de groepen waar je deel van uitmaakt. In je tienertijd zal je klasgroep 
misschien een grote invloed op je hebben. Een kersverse ouder vertoeft misschien 
graag in groepen waar andere ouders in zitten om opvoedingstips uit te wisselen. En 
een werkende veertiger brengt vaak veel tijd door met zijn team.

Dit handboek heeft als doel je inzicht te geven in de wijze waarop groepsleden elkaar 
beïnvloeden en in de factoren die deze beïnvloeding mee sturen. Enerzijds willen 
we je handvatten geven voor het begeleiden van groepen kinderen, jongeren, ouders, 
mensen met een beperking, ouderen, ... en anderzijds is je team ook een belangrijke 
groep waar je in moet leren functioneren.

Bij dit boek horen ook extra downloads, je kunt ze herkennen aan het symbool F. 
De downloads zijn terug te vinden op www.uitgeverijacco.be/groepsdynamisch begeleiden 
met code g7d3b6.

1.2 Wat is een groep?

1.2.1 Oefening

Op de onderstaande foto zie je mensen die op een festival naar een concert luisteren. 
Zijn de mensen op deze foto een verzameling mensen of kan je hen beschouwen als 
een groep?

Hoofdstuk 1

Oriëntatie op groepsdynamica
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 Figuur 1.  Concertgangers (SDR and Company, 2015).

Check de definitie van een groep om het antwoord te weten op de vraag.

1.2.2 Definitie van een groep

De bewoners van een leefgroep, de groep mensen die op het perron op een trein wach-
ten, de mensen uit je straat, een menigte festivalgangers: zijn dat allemaal groepen?

Johnson & Johnson (2015) somden op welke definities ze in de literatuur vonden voor 
de term ‘groep’. Geen enkele van deze definities dekt mijn inziens de lading want elke 
definitie legt het accent slechts op één kenmerk. Het is net door deze kenmerken te com-
bineren dat je kan bepalen of een verzameling mensen tot een groep behoort of niet. De 
belangrijkste kenmerken die bepalen of je kan spreken van een groep zijn volgens mij:
�	 De groepsleden willen gezamenlijk een bepaald doel bereiken: mensen worden lid 

van een groep omdat ze beseffen dat ze met de groep meer kans hebben om een 
doel te bereiken dan als individu. De uitdrukking ‘het geheel is meer dan de som 
van de delen’ illustreert dit criterium van een groep.

�	 De groepsleden zijn op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar.
�	 Er is interactie tussen de groepsleden.
�	 De groep is een sociale eenheid van twee of meer personen die zichzelf als lid van 

een groep beschouwen.
�	 De groepsleden beïnvloeden elkaar.
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Soms kunnen we in onze Nederlandse taal spreken over een ‘groep’ terwijl dit eigen-
lijk een verzameling van mensen is, zoals op de foto van de concertgangers, en er van 
een groep geen sprake is.

1.3 Wat is een begeleidingsgroep?

Een begeleidingsgroep is een groep cliënten die je begeleidt. We zouden ook kunnen 
spreken over een cliëntengroep.

Met de term begeleidingsgroep bedoelen we een groep cliënten in een ruime beteke-
nis. Denk hierbij niet enkel aan een leefgroep in een residentiële voorziening, maar 
ook aan een daggroep in een woonzorgcentrum, in een dagcentrum, in een revalidatie-
centrum, in een psychiatrisch ziekenhuis, ... Het omvat ook groepen die deels samen-
wonen/samenleven zoals een groep kinderen op een internaat (zij gaan immers in het 
weekend naar huis) of een groep asielzoekers in een asielcentrum.

1.4 Wat is een team?

Een groep werknemers die voor dezelfde werkgever werken, vormt nog geen team.

Een van de bekendste definities van een team is die van Katzenbach en Smith (2008, 
p. 8): ‘Een team is een klein aantal mensen met complementaire vaardigheden die 
zich inzetten voor een gemeenschappelijk einddoel, specifieke werkingsdoelen en een 
werkwijze waarvoor zij zich onderling verantwoordelijk stellen.’

Deze definitie houdt echter geen rekening met het gegeven dat een team altijd functi-
oneert binnen een groter geheel, namelijk een organisatie.

Volgende kenmerken voor een team zijn toepasbaar voor teams in de welzijnssector 
(Chiocchio, Kelloway & Hobbs, 2015; Salas, Rosen, Burke & Goodwin, 2009; Pierre, 
Hofinger & Buerschaper, 2008; Katzenbach & Smith, 2008):
�	 bestaat uit twee of meer leden;
�	 is afhankelijk van elkaar voor het vervullen van een taak;
�	 werkt naar een gemeenschappelijk doel of missie;
�	 werkt binnen een breder organisatorisch verband;
�	 deelt expliciete en impliciete gemeenschappelijke waarden die het mogelijk ma-

ken beslissingen te nemen vanuit een wederzijds begrip;
�	 interageert dynamisch en adaptief naar een gemeenschappelijk doel of missie.
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1.4.1 Twee of meer leden

Er is al veel onderzoek gebeurd naar wat de ideale teamgrootte is. Hier is echter geen 
eenvoudig antwoord op. De effectiviteit van een team hangt immers niet enkel af van 
de teamgrootte maar wordt beïnvloed door heel wat factoren zoals de complexiteit 
van de taak, de competenties van de teamleden en de nood aan innovatie (Curral, 
Forrester, Dawson & West, 2001; Kozlowski & Ilgen, 2006; Barresa, West & Gil, 
2007).

Bij het analyseren van de communicatie binnen grote teams zien we dat het aantal 
interactiekanalen exponentieel toeneemt naarmate het team groeit. In een team be-
staande uit 8 teamleden zijn er 28 mogelijke interactiekanalen tijdens een overleg. 
Dit groeit naar 66 interactiekanalen bij een team met 12 teamleden (Salton, 2000, 
geciteerd in Adler, Baets & König, 2013). Dit verklaart waarom een vergadering in 
grotere teams minder efficiënt wordt. Er is een cognitieve beperking aan de hoeveel 
informatie die je kan verwerken (Adler et al., 2013).

 Tabel 1.   Samenhang tussen teamgrootte en interactiekanalen tijdens een overleg. (Bron: IOptTech-
nology, 2008).

Aantal teamleden Mogelijke interactiekanalen

 2 1

 3 3

 4 6

 5 10

 6 15

 7 21

 8 28

 9 36

10 45

11 55

12 66

13 78

14 91

15 105

16 120

Salton (2000, geciteerd in Adler et al., 2013) deed onderzoek naar de teamgrootte 
bij 3815 teams in Amerika. Hij stelde vast dat 60% van de onderzochte teams een 
teamgrootte had tussen 4 en 9 personen. Hij concludeert dat bedrijven meestal teams 
samenstellen tussen 4 en 9 mensen net omdat ze merken dat communicatie binnen 
zo’n teamgrootte het meest efficiënt is.
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Het maken van beslissingen binnen teams loopt het efficiëntst bij een teamgrootte tus-
sen 2 en 7 mensen (Adler et al., 2013):

1200

1000

800

600

400

200

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Team size

Transaction channels

Decision taken

 Figuur 2.   Invloed van teamgrootte op besluitvorming. (Bron: Adler et al., 2013).

Sommige onderzoeken constateren een curvilineaire relatie tussen teamgrootte en in-
novatie (omgekeerde U). Teams van 2 of 3 leden ontbreken een diversiteit aan stand-
punten en perspectieven die nodig zijn om innoverende ideeën om te zetten in nieuwe 
methodieken of handelingen. In teams van meer dan 12 teamleden verlopen interactie, 
uitwisseling en participatie dan weer moeizaam (Curral et al., 2001; Barrasa, West & 
Gil et al., 2007). Ander onderzoek bewijst echter dat grotere teams net innoverend zijn 
omdat ze een grotere diversiteit aan standpunten waarborgen en omdat ze meer bron-
nen hebben om zich op te beroepen bij het doorvoeren van een innovatie. Grotere teams 
zijn innoverender dan kleinere teams als de participatie van medewerkers hoog is in de 
besluitvorming én als er voldoende veiligheid is in het team (Peltokorpi & Hasu, 2014).

Het is duidelijk dat de grootte van een team invloed heeft op de efficiëntie van de 
interactie en besluitvorming. Toch blijft de literatuur vaag rond wat de ideale team-
grootte juist is.

1.4.2 Vervullen van een taak

Een tweede kenmerk is de taakafhankelijkheid van teamleden. Teamleden hebben een 
taak te vervullen. Eigen aan teams in de welzijnssector is dat men de hulpverlening 
niet zou kunnen realiseren voor een cliënt zonder de samenwerking met anderen. Dit 
komt omdat het vervullen van de taak hun individuele mogelijkheden te boven gaat 
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of omdat dit praktisch onmogelijk is (bv. permanentie de klok rond). Teamleden zijn 
dus afhankelijk van elkaar voor het onderling uitwisselen van informatie en middelen 
om deze taak te kunnen vervullen. Deze taakafhankelijkheid en de hiermee gepaard 
gaande nood aan coördinatie onderscheidt een team van een werkgroep.

1.4.3 Een gezamenlijk doel of missie

Een team werkt naar een gemeenschappelijke doelstelling. De samenwerking van de 
teamleden mag geen doel op zich zijn, maar is een middel tot het bereiken van een 
gemeenschappelijk doel (bv. het welzijn van de cliënt verhogen). Onderling worden 
verantwoordelijkheden en taken verdeeld en worden plannen en afspraken gemaakt 
net om dit externe doel te kunnen realiseren.

1.4.4 Werkt binnen een breder organisatorisch verband

De missie die het team voor ogen heeft, mag je nooit los van de organisatie zien. Een 
team functioneert altijd binnen een organisatie met een strategisch beleidsplan, een mis-
sie en visie, regelgevingen en procedures. Hier komen we later uitgebreider op terug in 
een subhoofdstuk over organisatiegebieden die een teamwerking beïnvloeden (zie 4.7).

Organisaties, teams en individuen zijn met elkaar verbonden in een multi-level sys-
teem. Individuele teamleden gedragen zich binnen een team en dat team is op zijn 
beurt weer genesteld in een organisatie (Kozlowski & Ilgen, 2006). Om een teamfunc-
tioneren te begrijpen is het noodzakelijk dat je een team bekijkt vanuit dit multi-level 
systeem waar zowel individuele, team- als organisatieaspecten het functioneren van 
het team beïnvloeden (Schmitt, Highhouse & Weiner, 2012). Individuele aspecten die 
een invloed hebben op een team zijn bijvoorbeeld de kennis, vaardigheden of attitudes 
van de teamleden. Voorbeelden van teamaspecten zijn de teamgrootte of teamcohesie. 
Voorbeelden van organisatieaspecten zijn leiderschap of de missie/visie binnen een or-
ganisatie. Deze drie aspecten hebben alle een invloed op het functioneren van het team.

Elk team heeft zijn eigenheid en een organisatie dient hier rekening mee te houden. 
Een organisatie die beslissingen oplegt van boven naar beneden loopt het gevaar dat 
beslissingen op de werkvloer niet worden uitgevoerd omdat teams er niet achter staan.

 X Voorbeeld: Een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking vindt cliëntenparti-
cipatie zeer belangrijk en wil dat die een plaats krijgt binnen de werking. Daarom werkte men 
protocollen uit zodat er in elke leefgroep een bewonersoverleg zou worden geïnstalleerd. Van-
uit de protocollen wilde men dat dit bewonersoverleg structureel werd ingebouwd op maan-
dagavond om 20 uur. In leefgroep Knop wil men het bewonersoverleg op een andere manier 
invoeren. In die leefgroep wonen er 10 volwassenen met een verstandelijke beperking en een 
psychische problematiek. Wekelijks een bewonersoverleg organiseren is voor deze bewoners te 
veel. Ze kunnen de druk na een werkdag moeilijk aan en hebben in de eerste plaats rust nodig. 
Dus wil het team slechts om de twee weken een overleg. Daarnaast wil het team het overleg 
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beperken tot praktische zaken zoals het samenstellen van het menu. Andere items wil men 
niet aan bod laten komen omdat de bewoners bij te veel vrijheid rusteloos worden en er snel 
agressie naar boven komt. De coördinator is het niet eens met een dergelijk bewonersoverleg 
en weigert deze vorm goed te keuren. Het team voelt zich onbegrepen en is van mening dat de 
coördinator geen voeling heeft met de praktijk. Week na week gaat de coördinator langs en 
telkens hoort hij dat het bewonersoverleg niet kon doorgaan door een onvoorziene omstandig-
heid (ziekte van een collega, een ongeluk bij een bewoner, een moeilijke dag voor een andere 
bewoner, ...). Het bewonersoverleg wordt uiteindelijk niet in de werking geïmplementeerd.

Anderzijds is het ook belangrijk dat de missie van het team overeenstemt met de mis-
sie/visie van de organisatie. Een team dat een eigen koers vaart, zal snel zijn richting 
kwijt geraken.

1.4.5 Gedeelde normen en waarden

Groepsnormen hebben een belangrijke functie omdat ze zorgen voor een zekere sta-
biliteit en voorspelbaarheid van de interactie tussen de groepsleden (Remmerswaal, 
2015). Eén van de functies van normen is volgens Cartwright en Zander dat de taak 
wordt uitgevoerd (Remmerswaal, 2015). Gedeelde normen zorgen namelijk voor een 
zekere gelijkheid in opvattingen, doelstellingen en gedragingen. Denk bijvoorbeeld 
aan de norm ‘beslissingen op teamvergaderingen moeten worden uitgevoerd’. Als deze 
norm in een team leeft, dan vergemakkelijkt dit het behalen van resultaten omdat je 
erop kan rekenen dat de genomen beslissingen door alle teamleden worden uitgevoerd.

1.4.6 Interageert dynamisch en adaptief

Teams vormen een complex dynamisch geheel binnen een multi-level systeem (indi-
vidueel, team en organisatie) (Kozlowski & Ilgen, 2006).

Een team interageert binnen een organisatie met zijn sterktes en beperkingen. Het 
moet flexibel inspelen op veranderingen in een organisatie, bijvoorbeeld het in ge-
bruik nemen van een nieuw softwareprogramma om dagelijks te communiceren. 
Daarnaast functioneert de organisatie, en dus ook een team, binnen een maatschappij. 
Van een team wordt verwacht dat het flexibel inspeelt op veranderingen in een maat-
schappij. Denk hierbij aan veranderingen in wetgeving, technologische evoluties of 
gebeurtenissen in een land.

 X Voorbeeld: De plotse toestroom van vluchtelingen in de zomer van 2015 noodzaakte welzijns-
organisaties snel in te gaan op de vraag naar opvang van asielzoekers. Asielcentra in België 
werd gevraagd een groter aantal vluchtelingen onder te brengen. De betrokken organisaties 
moesten snel bijkomende gebouwen zoeken of containers plaatsen. Ook werden er een heleboel 
nieuwe medewerkers gerekruteerd. Dit zorgde ongetwijfeld zowel op organisatieniveau als op 
teamniveau voor een omwenteling. De plotse groei van de organisatie verplichtte hen na te 
denken over de gebruikte communicatiesystemen, over hun vormingsbeleid voor nieuwe mede-
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werkers of over de indeling van de gebouwen. Bestaande teams werden misschien door elkaar 
gehaspeld om de nieuwe collega’s te mixen met de meer ervaren collega’s. Deze veranderingen 
dwingen teams om zich aan te passen.

1.5 Wat is groepsdynamica?

Groepsdynamica is een wetenschappelijk onderzoeksdomein dat zich richt op het ver-
meerderen van inzicht in het functioneren van groepen. Binnen groepsdynamica kijkt 
men naar (Johnson & Johnson, 2015; Forsyth, 2014):
�	 het gedrag van groepsleden binnen groepen
�	 de ontwikkeling van groepen
�	 de interacties tussen groepsleden en met andere groepen en organisaties
�	 de structuur van groepen

1.6 Groepsdynamica: drie actoren

Als je een groep cliënten begeleidt zijn er drie actoren waar je rekening mee moet 
houden:
�	 Uiteraard de begeleidingsgroep zelf, je cliënten. Wie is je doelgroep? Wat is hun 

leeftijd? Wat zijn hun mogelijkheden? Welke ondersteuningsnoden hebben ze? 
Hoe zijn de onderlinge verhoudingen in de groep? Welke waarden/normen leven er 
in de groep?...

�	 Je team met de verschillende rollen die er in je team zijn, de verschillende persoon-
lijkheden, de mate van werkervaring, de stijl van communiceren, ...

�	 Jezelf, met je kennis en vaardigheden om in te spelen op een groepsdynamiek, met 
je waarden en normen die je gedrag sturen, en met je eigen voorkeurstijlen op vlak 
van communicatie en begeleiding.

Interacties

Begeleidingsgroep/Cliënten

TeamJij als begeleider

In groepsdynamica geven we je inzicht in hoe deze drie ‘spelers’ elkaar continu beïn-
vloeden doorheen hun onderlinge interacties.
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1.7 Een aanpak van groepsdynamisch werken

Remmerswaal (2015) stelt dat de tweedeling taakgerichtheid en sociaal-emotionele 
gerichtheid een centraal thema is in groepsdynamica. Bij het begeleiden van een groep 
moet je steeds voor ogen houden dat elke groep tegelijkertijd op twee niveaus func-
tioneert (Remmerswaal, 2015): het taakniveau en het sociaal-emotioneel niveau. Het 
taakniveau verwijst naar de inhoud, dus naar de activiteiten, spelvormen en opdrach-
ten binnen een groep. Met het sociaal-emotionele niveau verwijst hij naar de verbon-
denheid tussen de groepsleden.

Ook ik ben van mening dat het begeleiden van een groep op twee niveaus gebeurt:
�	 Het relationele aspect: de verbondenheid tussen groepsleden, tussen jou en de 

groep en tussen jou en je team.
�	 Het organisatorische aspect van je werking.

In een groep reageren mensen op elkaar, ontstaan er sympathieën en antipathieën 
voor elkaar en kunnen er zich sterke of oppervlakkige banden ontwikkelen tussen de 
groepsleden. Als begeleider van een groep is het van belang dat je zicht hebt op het 
relationele aspect van de groep: in welke mate is er verbondenheid tussen de groeps-
leden? Welke subgroepen of kliekjes zijn er? Welke waarden/normen hanteert men in 
de omgang naar elkaar toe? Kunnen de groepsleden hun gevoelens uiten binnen de 
groep en naar elkaar toe?... Daarnaast beschikt een goede begeleider over de vaardig-
heden om de verbondenheid binnen een groep te vergroten.

Ook de manier waarop je je werking organiseert, heeft een invloed op je groep cliënten. 
Denk hierbij aan de grootte van je begeleidingsgroep, de ruimte waarin de groep vertoeft, 
het materiaal dat de groep hanteert, de dagstructuur die de groep volgt, de activiteiten 
binnen de groep, ... In de eerste plaats moet je als begeleider inzien hoe deze organisa-
torische aspecten een groep beïnvloeden, maar anderzijds beschikt een goede begelei-
der ook over de vaardigheden om doelgericht zijn werking te organiseren. Bruininks 
(2000) spreekt in dit opzicht over het aanbieden van een klimaat door middel van ruimte, 
ritme, regels en materiaal. Het is inderdaad door de ordening van ruimte, ritme, regels 
en materiaal dat je een bepaalde sfeer schept. Ik verkies het begrip ‘organiseren’ i.p.v. 
taakgerichtheid of structureren omdat dit meer beklemtoont dat het net om de ordening 
van deze elementen gaat. De Veirman (2005) benadrukt dat het aanbieden van structuur 
belangrijk is binnen de hulpverlening en dat je dit verkrijgt door de ordening van deze 
elementen.

Samengevat zijn er bij het begeleiden van een groep cliënten verschillende aspecten 
die een invloed uitoefenen op die begeleiding:
�	 de begeleidingsgroep zelf met de onderlinge verbondenheid
�	 de teamwerking
�	 jijzelf als begeleider
�	 organisatorische aspecten bij het begeleiden van een begeleidingsgroep
�	 de organisatiegebieden die je werking beïnvloeden.
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Het organiseren van je begeleiding en de interacties binnen je begeleidingsgroep zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan niet alleen aan activiteiten werken zonder 
oog te hebben voor de band tussen groepsleden. Dit laatste is een aandachtspunt: we 
laten ons in de planning en begeleiding van een groep gemakkelijk verleiden tot een 
aaneenschakeling van activiteiten, spelletjes en oefeningen. Deze technische benade-
ring is eenzijdig en zal vaak tot problemen leiden. Je moet ook aandacht geven aan de 
verbondenheid in de groep, die evenwel minder grijpbaar is.

 X Voorbeeld: Als begeleider in een residentiële leefgroep houd je rekening met de organisa-
torische aspecten door de dagstructuur te volgen en tijdig de cliënten te wekken, door in de 
benodigdheden voor het ontbijt te voorzien, door cliënten hun medicatie te voorzien, ... Maar 
als begeleider moet je ook oog hebben voor de sociaal-emotionele processen die zich tijdens 
een ochtendsituatie voordoen. Zo moet je inzicht hebben in wie extra stimulans nodig heeft om 
’s ochtends vroeg uit zijn bed te geraken. Je moet ook rekening houden met wie niet van drukte 
houdt en die eventueel naast een minder drukke cliënt zetten aan de ontbijttafel. Ook moet je 
de gesprekken op gang brengen aan tafel en de cliënten stimuleren om te reageren op de erva-
ringen van elkaar (Cuijpers & Reesink, 1993, p. 55-58).

Groepsdynamisch werken betekent dus dat je zicht hebt op hoe de drie actoren (bege-
leidingsgroep, team en jijzelf) binnen een groep elkaar beïnvloeden én dat je hierbij 
oog hebt voor zowel het organisatorische werken als voor het relationele werken bin-
nen je organisatie.

Personeelsbeleid

Leiderschap

Middelen

RitmeRuimte

Begeleidingsgroep

Materiaal

Processen
Strategie
en beleid

Regels

Jij
 al

s b
eg

ele
ide

rTeam
werking

Relationele
aspecten

Organisatiegebieden die een invloed
uitoefenen op je werking

Organisatorische aspecten bij
het begeleiden van een groep
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1.8 Vooruitblik

In de volgende hoofdstukken lichten we de verschillende aspecten toe die het begelei-
den van een groep cliënten beïnvloeden. In hoofdstuk twee focussen we op de relatione-
le verbondenheid tussen cliënten onderling en tussen cliënt en begeleider. In hoofdstuk 
drie komt het organiseren van de werking aan bod en geven we je tips mee over hoe je 
door middel van een goede organisatie je begeleiding vergemakkelijkt. In hoofdstuk 
vier staan we stil bij teamwerking en welke factoren belemmerend of bevorderend zijn 
voor een team. Ten slotte sluiten we in hoofdstuk vijf af door na te denken over hoe je ei-
gen persoon met zijn competenties en voorkeuren een invloed heeft op al deze aspecten.

1.9 Leerdoelen in dit hoofdstuk

�	 Je kan een groep definiëren op basis van de verschillende kenmerken.
�	 Je kan een team definiëren op basis van de verschillende kenmerken.
�	 Je kan de drie actoren opsommen die meespelen in het begeleiden van een groep.
�	 Je kan het verschil uitleggen tussen relationele en organisatorische aspecten in het 

begeleiden van een groep.
�	 Je kan toelichten dat individuen, teams en organisaties met elkaar verbonden zijn 

in een multi-level systeem.

Oriëntatie op
groepsdynamica

Definitie van een groep:
– gemeenschappelijk doel
– afhankelijk van elkaar
– interactie tussen groepsleden
– sociale eenheid
– elkaar beÏnvloeden

Drie actoren in
groepsdynamica in een
begeleidingsgroep:
– je cliënten zelf
– je team
– jijzelf als begeleider

Definitie van een team:
– 2 of meer leden
– vervullen van een taak
– gezamenlijk doel
– binnen een organisatorisch
 verband
– gedeelde normen en waarden
– interageert dynamisch en
 adaptief

Beïnvloedende aspecten bij begeleiden van groepen:
– organisatorische aspecten bij begeleiden
– de begeleidingsgroep
– teamwerking
– jijzelf als begeleider
– de organisatie met hierin haar strategie/beleid,
 haar personeelsbeleid, de beschikbare middelen,
 het leiderschap en de processen




