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Groepsfasen

angst en verlangen: eenheid nastreven
taak: hechten en gezonde symbiose
plek: wordt ik gezien? Kan ik mij tonen?
voeding: zorgen voor voeding geven en aannemen

Forming Storming Norming Performing (FSNP) is een model dat de fasen van de
ontwikkeling van teams en groepen beschrijft. Psycholoog Bruce Tuckman heeft deze
groepsontwikkeling samengevat in deze vier stadia. Het model wordt veel gebruikt de
maximale potentie uit teams te halen.

Fase 1: Forming, de start/verkenningsfase
Kenmerkt zich door: enthousiasme, grenzen verkennen, vertrouwen opbouwen

Begint direct na het vormen van de groep. Veelal positieve emoties, ambities en een
enthousiaste sfeer. Maar ook verwachtingsvolle zenuwachtigheid en gezonde zenuwen, angst
en spanning. (Weet dit, benoem het, zodat het niet verlammend werkt) Focus op het aftasten
van de grenzen van de groep. Behoefte voelen om elkaar beter te leren kennen. Ook om
zichzelf plek te kunnen geven, wie welke rol op zich neemt. De eerste, voorlopige hiërarchie
wordt gevormd. Ook beginnen zich in deze fase de eerste normen en waarden te vormen.
Daarnaast vangt de groep zijn werk aan en wordt er een begin gemaakt met werkafspraken
en het vormen van werkstructuren.

Eerste belangrijke stap is het vormen van een basisvertrouwen in de groep: sociale veiligheid,
vertrouwen (alles blijft in de groep, zusterschap manifest). Vaak neemt dit de vorm aan van
een soort ‘voorlopig vertrouwen’. Het is voldoende om de samenwerking te starten, maar nog
onvoldoende om volledig effectief te kunnen werken.

Thema’s in de groep:

Rol van de leider is belangrijk: welkom heten, structuur, regels bieden, aanwezigheid geeft
bedding, straal vertrouwen en stevigheid uit, wees duidelijk in je communicatie, vertel welke
rollen of taken de deelnemers hebben en wat je van ze verwacht. Ook omdat dit de fase is
waarop je uitgeprobeerd wordt. Wat gebeurt er als ik te laat kom (want de regels kennen ze
nog niet)? Wat wordt getolereerd en wat niet? Met welke van mijn scriptgedragingen kom ik
weg en welke niet? De wetten worden meestal door de leden gemaakt, minder door de leider
(al denkt deze van wel). Zorg dat je je deelnemers ziet voor wie ze zijn, geef plek, installeer het
kader dat ze hun eigen taak leren nemen, groeibevorderende symbiose.

volgens Bruce Tuckman
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ja en nee zeggen
eigenheid en conflict
onderscheid maken en toch blijven leren
eerste teleurstelling, verlies van illusie van eenheid en dat de ander het voor je kan oplossen
(dus leider is geen nieuwe ultieme moeder)
autonomie en verbondenheid
stagnatie en scheiding (veel groepen komen niet verder dan hier)

Fase 2: Storming, de hiërarchie wordt vastgesteld. 

Eerste teleurstellingen; turbulentie, gesteggel over regels; mogelijk conflicten/ wantrouwen /
teleurstelling
 
Al snel na de formingsfase ontstaat er een proces van experimenteren. De regels zijn eerder
duidelijk gemaakt, dus nu gaan deelnemers hier tegen aan schoppen om te kijken of ze die
kunnen verleggen. Ook onduidelijkheid en onderhandeling. Want: de deelnemers merken dat
niet alles vanzelf goed gaat en er zijn verschillen onderling wat betreft benadering,
commitment, persoonlijkheid, professionaliteit en/of prestatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
niet iedereen zijn afspraken netjes nakomt, of bepaalde deelnemers veel tijd/ aandacht/ uitleg/
rust/ beweging nodig hebben dan anderen. Dit kan wrevel, discussie en soms zelfs frustratie
kweken in een groep.

Deze fase is er een van discussie, onderhandeling en onenigheid. In sommige gevallen gaat dit
op een rustige en vriendelijke manier. Meestal gaat het echter gepaard met frustraties en
soms zelfs met heftige emoties. Dit kan een tijdlang blijven bestaan en de verhoudingen in
een groep verslechteren. 

Thema’s in de groep: 

Wat helpt is onderlinge support en open communicatie. Je mag verschillen van elkaar.
Stimuleer dat verschil ook door bv verschillende leerstijlen te benoemen en iedereen te blijven
insluiten

Als leider: zorg dat je een kader schept waarin ieder persoonlijk haar doel kan halen. Balans
zoeken tussen leiden en terughouden. Blijf staan als leider en dien het doel van de groep als
geheel (we gaan nu door, omdat ik jullie nog een oefening wil geven…), behoud je eigenheid
als leider, sta stevig voor wat en hoe je iets biedt. Dit is wat er is. 
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vertrouwen
verbinding
samen werken aan een groter doel
zoeken van afstand en nabijheid tot elkaar en de leider

focus op het gezamenlijke doel
Individualiteit binnen socialiteit

Fase 3: Norming, de leiders in de groep bepalen de ongeschreven regels. 

Verbetering en duidelijkheid; hernieuwde samenwerking; afspraken

Na regen komt zonneschijn: rust en stilte in de groep. Na de stormingsfase komen de koppen
bij elkaar om (her)nieuwe regels, normen en waarden vast te stellen, de normingsfase dus.
Wanneer de groep erin slaagt om goede werkafspraken, rolverdelingen en gedeelde doelen te
stellen begint pas het echte bouwen aan vertrouwen in de groep. Want: een afspraak is één
ding, de afspraak nakomen is een tweede.

Beter begrip voor elkaar, meer socializen, klaar staan voor elkaar, meer cohesie, gezamenlijk
doel en helpen elkaar dat individueel te bereiken (wens tot langer samen blijven). Soms
terugvallen in storming en dan weer norming. 

Thema's in de groep:

Leider: aanwezig zonder triomf, neemt haar eigen schaduw, voelt en verduurt de spanning en
het ongemak. Leider stimuleert om samen te werken, kracht van de groep als geheel aan te
spreken om door naar de volgende fase te kunnen. 

Fase 4: Performing, de groep is klaar voor het echte werk.
 
Toprestatie; flow, elkaar stimuleren, nu pas is het team méér dan de som der delen

De naam van deze fase kan verwarrend zijn: een groep is namelijk al lang productief, ook
wanneer het niet in de performingfase terecht komt. De term is bedoeld als: presteren op
topniveau. Zonder frictie functioneren als een levend organisme met ieder een eigen taak. 

Over groepen wordt wel eens gezegd dat het totaal groter is dan de som der delen. Dat geldt
voornamelijk voor groepen die zich in de performingsfase bevinden. Kortom, een fase waarin
een groep zo goed functioneert dat niet alleen het werk wordt gedaan en doelen worden
gehaald, maar dat deelnemers elkaar stimuleren, uitdagen en verbeteren. De focus ligt in deze
groepen op het geheel, in plaats van op de individuen.

Thema's in de groep:

Leider: focus op individuele ontwikkeling, alles gaat automatisch, deelnemers verwachten
bijna geen leiding meer. 
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afronden van wat groepsproces
evalueren van eigen ontwikkeling. 
oogsten van resultaat en het vieren van successen
persoonlijk afscheid nemen en de wereld ingaan. 

Fase 5: transforming / mourning (afscheid)

Het einde is in zicht, groepsregels vervagen en de groep richt zich op het afscheid. 

Deze fase wordt meestal niet beschreven, maar is in een training wel van belang. Het einde
nadert. Mensen gaan afscheid nemen. Ze voelen de rauw al aankomen. Of ze nu door alle
fasen heen zijn gegaan of niet. Het helpt om dit te benoemen, zodat mensen niet in script
gedrag van afscheid gaan (eerder vertrekken, hart sluiten, niet meer aannemen).

Thema’s in de groep: 

Taak van de leider: afscheid faciliteren, relatie contract afronden, de loops van de training
sluiten, zelf goed afscheid nemen en afscheid aannemen, uit huis laten gaan. Denk aan een
certificaat / bloemen / feestje / afscheidsetentje / bonte avond etc. 


