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SAMENVATTING G 

Achtergrond Achtergrond 

Communicatiee tussen teamleden bepaalt voor een belangrijk deel de prestatie van een team. Vooral 
wanneerr teams werken onder omstandigheden die worden gekenmerkt door hoge tijdsdruk en snel 
veranderendee situaties is communicatie belangrijk. Dergelijke omstandigheden zijn te vinden bij teams 
diee werken in militaire commandocentrales, vliegtuigcockpits of bij crisismanagement. Voor zulke 
teamss is communicatie lastig. Communicatie is noodzakelijk omdat teamleden afhankelijk zijn van 
eikaarss informatie. Ook is het zinvol voor het bespreken en verbeteren van de taakuitvoering, het 
gezamenlijkk bepalen van strategieën en het elkaar op de hoogte houden van de veranderingen in de 
situatie.. Desondanks kan communicatie ook problemen geven omdat er te weinig tijd voor is, of omdat 
hett de eigen taakuitvoering verstoort. 

Voorall  onder hoge tijdsdruk kan communicatie problemen geven. Er is geen tijd om uitgebreid te praten 
overr "wie doet wat" of "wie heeft welke informatie wanneer nodig." Bovendien kan men te laat zijn met 
hett uitwisselen van de noodzakelijke informatie. In goede teams lijken teamleden zich aan te passen 
doorr elkaar tijdig de noodzakelijke informatie te geven voordat teamgenoten daarom vragen. Teamleden 
anticiperenn dus op eikaars informatiebehoefte. Er zijn geen uitgebreide discussies om te coördineren en 
err wordt niet onnodig om informatie gevraagd. Dit wordt impliciete coördinatie genoemd. Een 
voorbeeldd daarvan is de blinde pass van een voetballer die zijn ploeggenoot bespeelt zonder expliciete 
aanwijzingenn en zonder te kijken. 

Communicatiee heeft dus voor- en nadelen en goede teams zijn in staat hun communicatie aan de 
omstandighedenn aan te passen. Teams moeten zo min mogelijk communiceren en alleen communiceren 
wanneerr het noodzakelijk is, of wanneer het bijdraagt aan de prestatie. De vraag is hoe teams dit kunnen 
bereiken.. Ofwel, hoe kunnen teams hun communicatie verminderen en wanneer is communicatie nodig? 

Inn het recente teamonderzoek is het concept gemeenschappelijk mentaal model geïntroduceerd om 
teamprocessen,, waaronder communicatie, en prestatie in teams te verklaren. Een gemeenschappelijk 
mentaall  model is de georganiseerde kennis van teamleden die zij gebruiken bij het beschrijven, 
verklarenn en het voorspellen van het teamwerk. Het bevat teamkennis waaronder kennis van de taken, 
verantwoordelijkhedenn en de informatiebehoefte van de teamleden en situatiekennis waaronder kennis 
vann de ontwikkelingen in de situatie buiten het team. De verklaringen en de voorspellingen die 
teamledenn kunnen doen op basis van hun gemeenschappelijke mentale modellen, geven teamleden de 
gelegenheidd om te anticiperen op eikaars taakgerelateerde behoeften door het tijdig geven van 
informatie,, middelen of andere ondersteuning. 

Watt betreft de communicatie geven gemeenschappelijke mentale modellen teamleden de gelegenheid 
omm eikaars informatiebehoefte te verklaren en te voorspellen. Daardoor kan communicatie efficiënt en 
effectieff  plaatsvinden. Efficiënt, omdat het niet nodig is om uitgebreid te communiceren over "wie doet 
wat""  of "wie heeft welke informatie wanneer nodig." Ook hoeft men elkaar niet voortdurend om 
informatiee te vragen. Effectief, omdat teamleden in staat zijn a) elkaar de informatie te geven die nodig 
iss om taken succesvol uit te voeren, b) zonder daar expliciet over te communiceren en c) op het moment 
inn de taakvolgorde van de teamgenoot wanneer deze informatie nodig is. Met andere woorden, 
gemeenschappelijkee mentale modellen geven teams de gelegenheid om impliciet te coördineren. Het 
gevolgg is een goede afstemming tussen teamleden die precies weten wanneer ze moeten praten en wat 
zee moeten zeggen. 
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Hoewell  gemeenschappelijke mentale modellen helpen om efficiënt en effectief te communiceren, is 
communicatiee ook nodig voor het ontwikkelen en het onderhouden van gemeenschappelijke mentale 
modellen.. Communicatie tijdens de taakuitvoering helpt bij het afstemmen van gemeenschappelijke 
mentalee modellen op de context waarin wordt gewerkt. Teamleden kunnen bijvoorbeeld precies 
vertellenn welke informatie ze van elkaar nodig hebben. Verder is communicatie nodig om de 
gemeenschappelijkee mentale modellen actueel te houden. Vooral in snel veranderende of onbekende 
situatiess is communicatie belangrijk. Zowel voor het behouden van een actueel gemeenschappelijk 
mentaall  model als voor het gezamenlijk bepalen van nieuwe strategieën om de situatie aan te kunnen. 
Vanuitt een gemeenschappelijk mentaal model kunnen teamleden elkaar suggesties geven, met 
alternatievenn komen en hypotheses verzinnen en toetsen die bruikbaar zijn voor het bepalen van een 
strategiee in de specifieke situatie. In tegenstelling tot impliciete coördinatie, dat uitgaat van "stille" 
teams,, ligt hier de nadruk op communicatie om te komen tot een gezamenlijke interpretatie van de 
situatiee en om strategieën te bepalen die de situatie het hoofd kunnen bieden. 

HuidigeHuidige onderzoek 

Hett gemeenschappelijke mentaal model verklaart dus hoe communicatie in teams kan worden 
verminderd.. Aan de hand van hun mentale modellen kunnen teamleden elkaar tijdig de noodzakelijke 
informatiee geven voordat daarom wordt gevraagd. Het verklaart ook waarom communicatie nodig is: 
voorr het ontwikkelen en actueel houden van gemeenschappelijke mentale modellen. Deze ideeën 
hebbenn ons geïnspireerd tot het uitvoeren van het onderzoek dat staat beschreven in dit proefschrift. Het 
belangrijkstee doel was om de relatie tussen communicatie en de prestatie in teams empirisch te 
onderzoeken.. Dit hebben wij gedaan vanuit twee verschillende perspectieven. 

Vanuitt het eerste perspectief waren we geïnteresseerd in hoe communicatie kon worden verminderd 
doorr zo efficiënt en effectief mogelijk te communiceren. De verwachting was dat de communicatie en 
prestatiee van teams kan verbeteren door de kennis in de mentale modellen van de leden te stimuleren. 
Dee onderzoeksvraag voor dit eerste perspectief was: hoe kan de communicatie en prestatie worden 
verbeterdverbeterd door het stimuleren van de kennis die teamleden hebben in hun mentale modellen? 

Omm deze vraag te beantwoorden voerden we drie experimenten uit. In experiment 1 en 2 (zie hoofdstuk 
5)) gebruikten wij een trainingsmethode waarbij teamleden tijdens de training oefenden in eikaars taken. 
Inn experiment 3 gaven wij teaminformatie met een expliciete beschrijving van eikaars taken en van 
welkee informatie wanneer moest worden uitgewisseld (zie hoofdstuk 6). Voor beide methodes was de 
verwachtingg dat de leden teamkennis zouden ontwikkelen van eikaars taken, verantwoordelijkheden en 
informatiebehoefte.. Op basis hiervan kunnen teamleden anticiperen op eikaars informatiebehoefte door 
tijdigg de nodige informatie uit te wisselen. 

Omm deze methodes te onderzoeken gebruikten wij een experimentele teamtaak voor twee leden (zie 
hoofdstukk 3). Deze taak was speciaal ontwikkeld om teamprocessen te onderzoeken van teams die 
werkenn onder hoge tijdsdruk en in situaties die snel veranderen. Een cognitieve teamtaak analyse heeft 
aangetoondd dat de taak geschikt was om teamprocessen in relatie tot gemeenschappelijke mentale 
modellenn te onderzoeken (zie hoofdstuk 4). Deze taak is (in verschillende, verbeterde versies) ook 
gebruiktt voor de experimenten die zijn gedaan vanuit het tweede perspectief. 

Vanuitt het tweede perspectief waren we geïnteresseerd op welke manier communicatie de prestatie in 
teamss kan verbeteren. In tegenstelling tot het eerste perspectief, waarin we onderzochten hoe 
communicatiee verminderd kon worden, waren we nu geïnteresseerd in hoe de prestatie verbeterd kon 
wordenn door het uitbreiden van de communicatie. Hier was de verwachting dat de prestatie van teams 
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kann verbeteren doordat communicatie de ontwikkeling en het actueel houden van de kennis in de 
mentalee modellen van de leden stimuleert. De onderzoeksvraag voor dit tweede perspectief was: hoe en 
wanneerwanneer kan de communicatie de prestatie verbeteren door het stimuleren van de kennis die teamleden 
hebbenhebben in hun mentale modellen ? 

Omm deze vraag te beantwoorden gebruikten wij een mogelijkheid van de experimentele teamtaak om de 
communicatiee te manipuleren. De teamtaak was zó ontworpen dat teamleden de noodzakelijke 
informatiee konden uitwisselen met behulp van gestandaardiseerde elektronische berichten. Door 
daarnaastt al dan niet de mogelijkheid te geven om verbaal te communiceren, konden wij condities 
creërenn waarin teamleden beperkt of onbeperkt konden communiceren. In de onbeperkte communicatie 
conditiess konden leden team- en situatiekennis uitwisselen en teamwerk uitvoeren zoals het volgen en 
verbeterenn van eikaars prestatie, evalueren, en het gezamenlijk bepalen van strategieën. Daarom 
verwachttenn wij dat de prestatie zou verbeteren wanneer teamleden onbeperkt zouden communiceren. 

Experimentt 4 en 5 waren de eerste experimenten waarin we het effect van onbeperkte communicatie op 
dee prestatie onderzochten (zie hoofdstuk 7). Hoewel onbeperkte communicatie de prestatie positief kan 
beïnvloedenn is het mogelijk dat het effect na verloop van tijd minder wordt. All e team- en situatiekennis 
iss dan uitgewisseld en mogelijk zijn teams beter getraind. Communicatie voor kennisuitwisseling, 
evaluatiee en het bepalen van strategieën is dan niet meer nodig. Daarom hebben we in experiment 6 het 
effectt van communicatie op de prestatie onderzocht in twee opeenvolgende sessies (zie hoofdstuk 8). 
Tott slot hebben we in experiment 7 het effect van onbeperkte communicatie op de prestatie onderzocht 
inn routine versus onbekende situaties (zie hoofdstuk 9). 

ResultatenResultaten en conclusies 

Watt betreft de eerste onderzoeksvraag blijkt dat training in eikaars taken niet leidde tot betere 
communicatiee of prestatie in experiment 1 en 2. Training in eikaars taken helpt niet bij het ontwikkelen 
vann de teamkennis die nodig is om te begrijpen welke informatie wanneer moet worden uitgewisseld. 
Gegevenn de magere resultaten voor training in eikaars taken, van zowel onze eigen experimenten als die 
vann andere onderzoekers, concluderen wij dat de effectiviteit van dit type trainingen twijfelachtig is. 

Beteree resultaten worden behaald wanneer een training direct is gericht op het ontwikkelen van 
teamkennis,, zoals bij het geven van teaminformatie. In experiment 3 leidde dit tot betere communicatie 
enn teamkennis. De scores op de vragenlijst die deze kennis mat, waren bovendien positief gecorreleerd 
mett een aantal communicatiematen. Dit geeft aan dat hoe beter de teamkennis is, hoe beter de 
communicatie.. Tot onze verbazing leidde de verbeterde communicatie niet tot een verbeterde prestatie. 
Ditt kan worden verklaard door de individuele taakprestatie van de teamleden. Het effect van de 
verbeterdee communicatie werd tenietgedaan doordat teamleden fouten maakten bij het uitvoeren van 
hunn individuele taken. De verwachting is dat de effectiviteit van het geven van teaminformatie groter zal 
zijnn naarmate teamleden vaardiger zijn op hun individuele taken. 

Kortom,, meer onderzoek is nodig om te achterhalen wat de beste methode is om communicatie en 
prestatiee in teams te verbeteren. Vooralsnog hebben wij aangetoond dat het geven van teaminformatie 
dee communicatie in teams verbetert. Wanneer teamleden hun individuele taken adequaat uitvoeren zal 
ditt naar verwachting ook de prestatie verbeteren. 

Watt betreft de tweede onderzoeksvraag blijkt dat communicatie de prestatie van teams verbetert, echter 
niett altijd. In experiment 4 en 5 presteerden teams beter wanneer zij onbeperkt konden communiceren. 
Dee communicatie is geanalyseerd met behulp van verbale protocollen en gescoord aan de hand van een 
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schemaa dat was opgesteld op basis van de literatuur (zie hoofdstuk 4). Hieruit blijkt dat teams zowel 
team-- als situatiekennis uitwisselden. Bovendien werd er gecommuniceerd om extra teamwerk uit te 
voeren.. Zo hielden teamleden elkaar op de hoogte van de eigen taakuitvoering, werd de prestatie 
geëvalueerdd en werden strategieën bepaald. Dit ondersteunt onze verklaring dat de teamprestatie 
verbeterdee omdat communicatie hielp bij het ontwikkelen en onderhouden van actuele team- en 
situatiekenniss en teamwerk faciliteerde. 

Dee resultaten van experiment 6 ondersteunen deze verklaring verder. Teams die onbeperkt 
communiceerdenn hadden hogere scores op de kennisvragenlijst dan teams die beperkt communiceerden. 
DitDit  duidt erop dat onbeperkte communicatie team- en situatiekennis stimuleert. In dit experiment bleek 
ookk dat teams na één sessie onbeperkt communiceren beter presteerden in een volgende sessie toen zij 
weerr beperkt communiceerden. Dankzij de kennis die was opgebouwd door onbeperkte communicatie 
inn sessie 1 konden zij, ondanks de beperkte communicatie in sessie 2, de prestatie verbeteren. De team-
enn situatiekennis die was opgebouwd in sessie 1, hielp de teams om de noodzakelijke informatie uit te 
wisselenn met een beperkt aantal berichten. 

Hett ging echter mis met de teams die in sessie 2 doorgingen met onbeperkt communiceren. Ten opzichte 
vann de teams die beperkt gingen communiceren, verslechterde hun prestatie in sessie 2. Dit terwijl we 
verwachttenn dat onbeperkte communicatie nodig was voor het actueel houden van de situatiekennis (de 
situatiee veranderde continu). Een verklaring voor de prestatieverslechtering is dat communicatie in de 
periodess met hoge werkbelasting verstorend werkte bij de individuele taakuitvoering. Een post-hoc 
analysee van de communicatie toont aan dat teamleden zich inderdaad niet aanpasten aan de periodes met 
hogee werkdruk. Zij communiceerden evenveel in hoge als in lage werkdrukperiodes. 

Experimentt 6 toont aan dat het effect van onbeperkte communicatie na verloop van tijd afneemt. 
Onbeperktee communicatie is dan wellicht alleen belangrijk voor het actueel houden van situatiekennis. 
Ditt is onderzocht in experiment 7. Om ervoor te zorgen dat teamkennis aanwezig was hebben we alle 
teamledenn uitgerust met een team-interactieschema. Het blijkt dat onbeperkte communicatie de prestatie 
verbetertt in onbekende situaties maar niet in routine situaties. Het hielp bij het uitwisselen van 
situatiekenniss en het gezamenlijk bepalen van strategieën. Kortom, wanneer teams voldoende 
teamkenniss hebben ontwikkeld dan is onbeperkte communicatie alleen nodig in onbekende situaties. 

Opp basis van experiment 4 tot en met 7 concluderen wij dat communicatie vooral belangrijk is voor 
onervarenn teams. Het helpt hen bij het ontwikkelen van team- en situatiekennis. Is deze kennis eenmaal 
ontwikkeld,, dan moeten teams hun communicatie zoveel mogelijk beperken. De prestatie kan dan 
wordenn gehandhaafd wanneer teamleden elkaar tijdig de noodzakelijke informatie geven zonder 
expliciett te coördineren. 

Tochh kan communicatie zinvol zijn omdat het teamwerk zoals het gezamenlijk bepalen van strategieën 
faciliteert.. Dit is minder belangrijk voor volledig getrainde teams die werken in routine situaties dan 
voorr ongetrainde teams of teams die werken in onbekende situaties. De vraag of teams juist wel of niet 
moetenn communiceren is dus niet eenvoudig te beantwoorden. In het algemeen geldt dat teams niet 
moetenn communiceren over datgene wat vaststaat in het teamwerk. Dat betekent dat teams a) geen 
team-- en situatiekennis moeten uitwisselen in routine situaties, b) niet expliciet moeten coördineren en 
communicerenn over "wie doet wat" en "wie heeft welke informatie wanneer nodig" en c) elkaar niet 
continuu om informatie moeten vragen. Het inperken van deze communicatie geeft teamleden de ruimte 
omm hun individuele taken zo goed als mogelijk uit te voeren. Bovendien blijf t dan zo veel mogelijk 
communicatiecapaciteitt beschikbaar voor dat type communicatie dat belangrijk is voor de prestatie. 
Teamss kunnen dan communiceren om eikaars prestatie te volgen en te verbeteren, te evalueren, en 
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gezamenlijkk strategieën te bepalen en, alleen in veranderende of onbekende situaties, situatiekennis uit 
tee wisselen. 

Hett onderzoek van dit proefschrift heeft ondersteuning gevonden voor een aantal hypotheses wat betreft 
hett gemeenschappelijke mentale modellen concept (zie hoofdstuk 10). Het concept kan dan ook goed 
wordenn gebruikt voor het verklaren en voorspellen van teamprocessen en prestatie in teams die werken 
onderr hoge tijdsdruk en in snel veranderende situaties. Vanaf midden jaren negentig (toen het onderzoek 
voorr dit proefschrift begon) heeft het concept behoorlijk aan populariteit gewonnen. Nemen we het 
totalee onderzoek in ogenschouw (zie hoofdstuk 2 voor een overzicht), dan is echter nog veel onduidelijk 
overr hoe gemeenschappelijke mentale modellen precies werken, kunnen worden gemanipuleerd en 
gemeten.. De verschillende onderzoeken geven geen consistent beeld en hebben zelfs tegenstrijdige 
resultatenn opgeleverd. Het probleem is dat onderzoekers het concept zodanig verschillend interpreteren, 
definiërenn en meten dat het moeilijk is om eenduidige verklaringen te geven en voorspellingen te doen. 
Zodoendee is het gevaar dat het gemeenschappelijke mentale modellen concept zijn bruikbaarheid 
verliest.. Vooralsnog heeft het onderzoek geen onweerlegbaar bewijs geleverd voor het bestaan en de 
werkingg van gemeenschappelijke mentale modellen. 

Toekomstigg onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over wat gemeenschappelijke mentale 
modellenn zijn, hoe ze werken en hoe ze moeten worden gemeten. Belangrijke thema's daarin zijn de 
matee van gemeenschappelijkheid, de veronderstelde organisatie van de kennis in de mentale modellen 
enn hoe ze teamprocessen precies beïnvloeden. 

Tenslottee heeft het onderzoek beschreven in dit proefschrift ons veel geleerd over teamfunctioneren in 
hett algemeen en communicatie in teams in het bijzonder. Op basis hiervan hebben we praktische 
aanbevelingenn kunnen doen over teamontwerp, -training en -ondersteuning. 




