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Stellingen behorende bij het proefschrift 

team adaptation 

a cognitive perspective 

 

1. Hoewel het onderzoek dat de afgelopen jaren gepubliceerd is over het effect van team 
cognitie op  team adaptatie  de nadruk  legt op het belang van overeenkomst in 
kennisstructuren lijkt het van groter belang dat teamleden hun mentale modellen in 
overeenstemming kunnen brengen met de nieuwe situatie. 

2. Er is een sterk positief verband tussen de complexiteit van de kennisstructuren van 
teamleden en de ontwikkeling van team prestatie over tijd.  

3. Wanneer een team geconfronteerd wordt met een onbekende zich ontwikkelende situatie 
zullen de leden geneigd zijn om werkhypothesen te creëren over de betekenis van deze 
situatie en ze zullen deze hypothesen pas aanpassen wanneer zij beseffen dat nieuwe 
informatie de oude hypothese onwaarschijnlijk maakt. 

4. Voor teams die onder hoge tijdsdruk moeten presteren is het daadkrachtig nemen van 
beslissingen soms belangrijker dan het garanderen dat alle teamleden een volledig en 
gedeeld beeld van de situatie hebben.  

5. Voor effectief teamwerk is het van belang dat de cognitieve structuren van de teamleden 
zowel intern (met elkaar) als extern (met de taakomgeving) in overeenstemming zijn.   

6. Het onderscheid tussen middelmatige en goed functionerende teams wordt het sterkst 
duidelijk als teams geconfronteerd worden met onverwachte uitdagende gebeurtenissen. 

7. Het direct observeren van teamprocessen en het analyseren van team communicatie is 
een veel rijkere en meer betrouwbare methode om team processen te onderzoeken dan 
het voorleggen van vragenlijsten aan teamleden.  

8. Team onderzoek  zal veel  baat hebben bij een nauwere samenwerking tussen 
onderzoekers en technici die kunnen helpen bij nieuwe manieren om  team processen te 
meten. 

9. We weten niet wat we bedoelen totdat we horen wat we zeggen. Vaak denken we dat we 
iets begrijpen maar pas als we het proberen op te schrijven of uit te leggen aan anderen 
komen we er achter dat ons begrip in werkelijkheid beperkt is (gebaseerd op Weick, 
1979). 

10. Als ik meer tijd had gehad zou ik een korter proefschrift hebben geschreven (gebaseerd 
op Blaise Pascal)  
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