DE TEAM
DIAGNOSTIC
SURVEY

Het model van 6 Teamcondi4es

Over de TDS
De Team Diagnos,c Survey (TDS) is een
diepgaand onderzocht en gevalideerd
instrument, gebaseerd op het raamwerk van
de 6 Team Condi,es. Het heeC een grote
voorspellende waarde ten aanzien van de
eﬀec,viteit van teams.
De TDS is ontwikkeld binnen de context van
Harvard door -Richard Hackman, Ruth
Wageman en Erin Lehman. Hun onderzoek
heeC 6 condi,es geïden,ﬁceerd die samen
tot en met 80% van de eﬀec,viteit van een
team verklaren. De TDS en het daaraan ten
grondslag liggende theore,sch kader biedt
teams, teamleiders en teambegeleiders de
mogelijkheid om beter grip te hebben
betreﬀende het ontwerp, de lancering en de
coaching van teams.

De 6 centrale condi,es zijn gesplitst in drie
Essen,ële- en drie team Versterkende
condi,es:
•

Essen,eel: Echt Team, Leidend Doel, en
Juiste Mensen

•

Versterkend: Solide structuur,
Ondersteunende Context, Teamcoaching

Als deze condi,es op orde zijn is de kans groot
dat een team goed zal presteren. Het model
brengt ook 3 Cruciale Taakprocessen (Inzet,
Strategie, gebruik van Kennis & Vaardigheden)
in kaart waar de 6 Teamcondi,es impact op
hebben. Deze processen hebben vervolgens
invloed op de drie criteria van
Teameﬀec,viteit (Taakperformance,
Teamontwikkeling en Teamlid Tevredenheid).

Belangrijkste boeken en ar4kelen
De Team Diagnos,c Survey is gedurende ,entallen jaren ontwikkeld binnen een wetenschappelijke
context. Het theore,sch model is gebaseerd op onderzoek met betrekking tot enkele duizenden
teams verdeeld over vele landen en in een enorme verscheidenheid aan sectoren en type teams.
Door de jaren hebben meerdere wetenschappers regelma,g gepubliceerd en geschreven over het
model van de 6 teamcondi,es.
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Enkele belangrijke studies rondom de Team Diagnos4c Survey:
•

In een onderzoek rondom 120 topleiderschapteams vonden Wageman et. al, (2008) dat de 6
teamcondi,es 60% van de varian,e in team eﬀec,viteit verklaarde. De 25% van de
leiderschapsteams die als ‘high performing’ naar voren kwamen, scoorden beduidend beter op de 6
condi,es.

•

In een studie bij ‘intelligence’ teams, (Hackman & O’Conner (2004)) bleek dat de TDS 74% van de
varian,e verklaarde van de team eﬀec,viteit. Intelligence teams waar de 6 condi,es goed op orde
waren leverden een hogere kwaliteit aan analyses, maakten een
duidelijk ontwikkeling door en bleken een goede bedding te zijn voor de
professionele ontwikkeling van teamleden.

•

Een gerandomiseerde veldstudie toonde aan dat een TDS feedback
interven,e leidde tot signiﬁcante verschillen tussen teams met en
zonder behandeling (Eisele, 2013).

•

De TDS en in het verlengde het model van de 6 teamcondi,es heeC een
belangrijke rol gespeeld in diverse studie over bijvoorbeeld
veranderteams (Higgins et. al, 2011), teams in de Gezondheidszorg
(Edmondson, 1999), teams op het gebied van Engineering en Design
(Kim & McNair, 2010), Kenniswerk teams (Haas, 2010) en meer.

•
•
•
•
•

Sinds eind 2017 is de TDS beschikbaar voor
bedrijven. in 2019 is de TDS in het Nederlands
vertaald.
De Team Diagnos,c Survey wordt steeds meer
ingezet door grote organisa,es (Fortune 500)
De TDS is in gebruik genomen door Shell als de
belangrijkste standaard op teamniveau!
Voor meer informa,e:
www.6teamcondi,ons.com
www.teamsincondi,e.nl

