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"Time isfree, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you
can spend it. Once you've lost it you can never get it back. "- Harvey MacKay

"It 's how we spend our time here and now, that really matters. IJyou are fed up with the way
you come to interact with time, change it. " - Marcia Wieder
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This report contains the findings ofthe graduation project, that is executed at Accenture
Netherlands B.V. The aim ofthe research is to investigate the relationships between
individual temporal difference variables, the team process and team effectiveness. Knowledge
on these relationships will be used to help manage and support the team process within
Accenture teams.
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Management Samenvatting

Dit rapport bespreekt individuele temporele verschillen in projectteams in relatie tot
teamprocessen en teameffectiviteit. De groter wordende rol die tijd heden ten dage in het
bedrijfsleven speelt vraagt om onderzoek naar de effecten ervan op de
samenwerkingsprocessen. Zeker in de westerse wereld is er een steeds grotere focus op tijd en
het efficiënt omgaan met tijd ontstaan. Deadlines spelen daarin een grote rol. Door het werken
onder deadlinecondities worden individuen aangezet om hun persoonlijke voorkeur in het
gebruik van tijd te uiten en mee te brengen naar het team. De manier waarop personen
individuele temporele karakteristieken meebrengen naar het teamproces en hoe dit zich
vertaalt in teameffectiviteit is vooralsnog onderbelicht gebleven.

Het onderzoek vindt plaats binnen Accenture, een internationaal bedrijfgespecialiseerd in
management consuIting, technology services en outsourcing. Het onderzoek is uitgevoerd in
de functionele groep management consulting, in de specialisatie System Integration &
Technology (SI&T). Management consulting is de bedrijfstak van Accenture waar een klant
wordt voorzien van specialistisch advies bij het nemen van beslissingen in het bedrijfsproces.
SI&T levert advies aan bedrijven over oplossingen in IT-architectuur en platforms die helpen
de bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Het onderzoek omvat tientallen formele en informele
interviews en een online survey, waaraan 119 mensen aan hebben deelgenomen. Deze groep
respondenten kwam uit 24 verschillende teams.

Uit de literatuurstudie voorafgaand aan dit onderzoek zijn de variabelen die interessant waren
geselecteerd voor deze studie. We behandelen in dit rapport de individuele temporele
verschilvariabelen pacing style, temporal focus, procrastination en time urgency. De
procesvariabelen die zijn onderzocht zijn communicatie, conflict, temporal consensus en
potency. In overleg met Accenture is teameffectiviteit gemeten door de uitkomstvariabelen
team performance, creativity, system viability en professional growth.

Er is verondersteld dat teams waarvan leden die gelijke pacing styles hebben, een positief
effect hebben op de procesvariabelen temporal concensus, communication en een negatief
effect op conflict. Daarbij verwachten we dat teams die gemiddeld neigen naar een deadline
action pacing style slechter presteren.
Voor de temporele verschilvariabele procrastionation is (of uitstelgedrag) verondersteld dat
het gemiddelde niveau van procrastination een negatief effect heeft op de potency in het team.
Voor time urgency voorspelden we dat teams die hoog scoren op time urgency meer
temporele consensus hebben. Er wordt gesuggereerd dat diversiteit in time urgency leidt tot
meer conflict, maar dat het tot een betere teampresatie zou leiden.

Voor de individuele verschilvariabele present focus veronderstelden we dat een hoge present
focus leidt tot meer temporele consensus. Teams met leden die divers zijn in hun present
focus zouden beter preseteren. Daarbij werd verondersteld dat teams met leden die divers zijn
in hun future focus ook beter presteren.

Pacing styles
Uit het onderzoek blijkt dat teams die bestaan uit leden die gemiddeld hoger scoren op de u
shape pacing style beter communiceren en indirect bijdragen aan de levensvatbaarder van het
team. De teams zijn effectiever doordat de teamleden zich beter voelen in deze teams. Teams
waarvan de leden hoog scoren op de deadline action pacing style zijn gemiddeld minder
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creatief. Doordat de tijd naar de deadline nog niet op begint te raken is er ruimte om na te
denken over afwijkende strategieën en methoden voor het uitvoeren van taken. Teams met
leden die divers zijn in deadline action pacing style zijn ook creatiever. De verwachting dat de
gemiddelde deadline action pacing style een negatief effect zou hebben op de teamprestatie is
niet uitgekomen. Er is ook geen relatie gevonden tussen gelijkheid in pacing styles en
teamprocessen, of teameffectiviteit. De veronderstelling dat gelijkheid in pacing styles zou
leiden tot betere teamprocessen is daarom niet bekrachtigd.

Time urgency
Er is geen van de positieve verwachtingen waargenomen voor de gemiddelde time urgency.
Time urgency werd in de opzet van het onderzoek niet geassocieerd met betere teamprocessen
ofeffectievere teams. Er is echter ook geen negatieve relatie waargenomen. Dit kan te maken
hebben met de hoge standaard van tijdsdruk en werkdruk die geldt binnen Accenture.

Presentfocus
Teams die bestaan uit leden die gemiddeld hoog scoren op present focus komen, zoals
verondersteld, eerder tot temporele overeenstemming. Teams waarvan de leden divers zijn in
hun focus op het heden communiceren beter en zijn daardoor levensvatbaarder. Er is, zoals
verondersteld, een relatie gevonden tussen diversiteit in present focus en teamprestatie. Teams
met een mix van leden met een hoge present focus en leden met een lage present focus
presteren beter.

Future focus
Uit het onderzoek blijkt dat teams waarvan de leden hoger scoren op gemiddelde future focus
hebben meer vertrouwen in de kundigheid van het team. Dit heeft een indirect effect op de
prestatie van het team. Teams met een hoge future focus hebben daarbij meer temporele
consensus. Er bestaat hierdoor een indirect effect op professionele groei. De verwachte relatie
tussen diversiteit in future focus en team performance is niet gevonden. Dit in tegenstelling
tot diversiteit in present focus, wat wel bijdraagt aan de team performance.
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De figuur laat zien dat de individuele temporele verschilvariabelen present focus en future
focus alleen een significant effect hebben op de groepspsychologische kenmerken van het
team. Deze individuele verschilvariabelen hebben tegen de verwachting in geen directe
effecten op de waarneembare groepsprocessen. De focus op het heden en de focus op de
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toekomst blijft dus vrij impliciet, waardoor alleen het gemoed van de teamleden wordt
beïnvloed. Via de groepspsychologische kenmerken van het team beïnvloeden present focus
en future focus de teameffectiviteit, door hun indirecte effect op de prestatie en professionele
groeI.

De pacing styles en diversiteit in present focus hebben juist geen significante invloed op de
groepspsychologische kenmerken van het team.
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Zoals bovenstaand figuur laat zien hebben de pacing style wel effect op de interne processen
en een direct effect op de teameffectiviteit. Verschillen in pacing styles en diversiteit in
present focus hebben geen significant effect op het groepspsychologische kenmerken van het
team, maar hebben voornamelijk effect op het doen en het uitvoeren van taken.

Aan de hand van de gevonden resultaten uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de
individuele temporele verschilvariabelen u-shape pacing style, deadline action pacing style,
present focus en future focus de grootste bijdrage leveren aan teameffectiviteit. Deze
variabelen laten significante resultaten zien op teamniveau, waarmee teameffectiviteit kan
worden verhoogd. Door teams te scoren op deze individuele temporele verschilvariabelen,
kan advies gegeven worden over de sterke en zwakke punten in het temporele karakter van
het team. In hoofdstuk 7 bespreken we deze variabelen aan de hand van de Temporal
Character Indicator (TCI), een tooI om temporele verschillen bloot te leggen.

Accenture kan de resultaten van deze studie gebruiken als aanvulling op de bestaande kennis
over groepsprocessen. Veel van de individuele temporele verschillen blijven impliciet. Door
het uitspreken van individuele temporele verschillen kan er winst behaald worden in het
teamproces, wat resulteert in effectievere teams. De TCl biedt de mogelijkheid om de kennis
die is opgedaan in deze studie in de praktijk te brengen.
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Voor u ligt de eindrapportage van mijn afstudeeronderzoek, wat ik heb uitgevoerd bij
Accenture. Het onderzoek vormt de afsluiting van mijn opleiding Technische Bedrijfskunde
aan de Universiteit van Eindhoven en komt voort uit mijn specialisatie, Human Performance
Management. Het doel van dit onderzoek is het inzicht krijgen in de effecten van individuele
temporele verschillen op het teamproces en teameffectiviteit. De kennis die is opgedaan kan
worden gebruikt bij teamsamenstelling en projectmanagement. Het onderzoek geef inzicht in
het teamproces, waarmee de teameffectiviteit van Accenture kan worden verbeterd.

Dit rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de mensen die ik om mij heen heb gehad.
Allereerst wil ik losette Gevers bedanken voor haar enthousiasme voor het project en haar
hulpvaardigheid tijdens de lastige momenten. Ik wil graag Harmé Ploeger bedanken voor zijn
goede begeleiding binnen Accenture. Dankzij hem zijn er veel deuren open gaan staan. Ik wil
graag Ad Kleingeld bedanken voor zijn bijdrage aan dit project als tweede begeleider.

Verder wil ik alle deelnemers hartelijk bedanken voor de tijd en interesse die er was voor mijn
onderzoek. Ik bedank ook mijn familie en vrienden voor hun steun en voor de nodige
afleiding die ze mij hebben kunnen geven.

lochem van der Feer
Amsterdam, augustus 2008
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Technologische en economische ontwikkelingen zorgen er heden ten dage voor dat veel
bedrijven onder druk staan om hun effectiviteit te verhogen. Er is daarom veel interesse
ontstaan voor het onderzoek dat wordt gedaan naar de dynamiek achter het bedrijfsproces. In
onderzoek naar de effectiviteit van organisaties wordt veel gekeken naar de bouwstenen van
een organisatie. De bouwstenen van moderne organisaties zijn teams. Organisaties maken de
afgelopen decennia steeds meer gebruik van teams. Het gebruik van teams heeft significante
voordelen boven individueel werk. Teams maken gebruik van teamleden met verschillende
achtergronden en met aanvullende vaardigheden en kennis en zijn daardoor in staat om
multidisciplinaire, complexe vraagstukken op te lossen. Er zijn veel definities van een team
beschreven in de literatuur. We zullen in dit rapport de definitie van Hackman (1987)
gebruiken, die een team als volgt omschrijft. Als aanvulling op deze definitie willen we
toevoegen dat een team bestaat uit 3 of meer individuen.

"Een team is een verzameling van individuen die onderling afhankelijk zijn in het uitvoeren
van hun taken, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten, zichzelfzien en worden
gezien door anderen als een sociale entiteit die deel uitmaakt van een ofmeer grotere sociale
systemen, waarbij zij relaties onderhouden voorbij de organisationele grenzen" (Hackman
1987).

Met het toenemen van het gebruik van teams, is ook de interesse voor teameffectiviteit
toegenomen. Teameffectiviteit wordt voor een groot deel bepaald door de samenstelling van
het team. Teamsamenstelling beïnvloedt teameffectiviteit direct door de accumulatie van
vaardigheden en ervaring en indirect door het teamproces wat eruit voortkomt (Stewart,
2006). Het samenbrengen van individuen tot een team is een van de weinige momenten
waarop het hoger management invloed kan uitoefenen op de teamuitkomsten.
Teamsamenstelling is hierdoor een belangrijk onderwerp van onderzoek geworden.

Onderzoek naar teamsamenstelling vindt plaats op verschillende compositievariabelen, de
variabelen waarop teams en de teamleden van elkaar kunnen verschillen. De meeste aandacht
gaat uit naar verschillen tussen individuen. Teamliddiversiteit bestaat op verschillende
dimensies. Vroege studies op het gebied van teameffectiviteit richtte zich voornamelijk op
demografische verschillen als geslacht, leeftijd, opleiding en etniciteit. Recent onderzoek
heeft uitgewezen dat de vooral diepliggende individuele verschillen impact hebben op de
teamprestatie (Bell, 2007). Voorbeelden van diepliggende individuele verschilvariabelen zijn
bekwaamheid, persoonlijkheid, houding en normen en waarden. In dit rapport zullen we ons
richten op een speciale groep binnen deze diepliggende verschilvariabelen: individuele
temporele verschillen.

Tegen het eind van vorige eeuw is tijd een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Vooral in de
westerse landen is er een sterker wordende focus op tijd ontstaan. Tijd is ook in
organisationele context vaak een schaars goed. Daarbij wordt er steeds vaker met deadlines
gewerkt. Het verstrijken van de tijd voor het uitvoeren van taken terwijl de deadline nadert
vormt tijdsdruk, wat een belangrijke factor is die meespeelt in het teamproces. Door tijdsdruk
kunnen mensen enerzijds worden gestimuleerd tot efficiënter en harder werken, maar
anderzijds inleveren op de kwaliteit van oplossingen (Rastegary & Landy, 1993). De
aanwezigheid van tijdsdruk zorgt ervoor dat individuen hun persoonlijke voorkeur voor het
gebruik van tijd uiten in het teamproces (Tett & Bumett, 2003). Deze tijdgerelateerde
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verschillen tussen individuen en de gevolgen daarvan voor teamprocessen en teamuitkomsten
in het uitvoeren van taken worden in dit rapport besproken.

1.1 Theoretische relevantie

Individuele temporele verschillen hebben pas recentelijk aandacht gekregen in
wetenschappelijk onderzoek. De werking van tijdsdruk als gevolg van naderende deadlines is
pas recentelijk onderzocht. Een deadline werkt als een temporeel doel, wat de motivatie
verhoogt naarmate de deadline dichtbij komt (Rastegary & Landy, 1993). De aandacht voor
tijd neemt toe met het naderen van een deadline. De aandacht voor tijd vormt een interne
klok, welke groepen ertoe beweegt om vooruitgang te boeken in taakuitvoering (Waller et al
2002). Swink et al (2003) schrijven dat verkorte deadlines ervoor zorgen dat werknemers hun
aandacht en inspanning vergroten voor het uitvoeren van hun taak. Daarbij prioritiseren zij
hun taken beter wanneer deadlines verkort worden. Hoewel deadlines een motiverende en
stimulerende werking kunnen hebben, beïnvloeden deadlines niet iedereen op dezelfde
manier. Rastegary en Landy (1993) beschrijft dat de manier waarop individuen reageren op
stress-factoren wordt bepaald door hun chronische time urgency niveau. Time urgency is een
van de individuele temporele verschillen die in dit rapport worden besproken. Naast time
urgency komen ook pacing style, temporal focus en procrastination in dit rapport aan bod als
individuele temporele verschilvariabelen. We verwachten dat het handelen van een individu
onder deadlinecondities grotendeels afhankelijk is van zijn of haar temporele karakteristieken.
Temporele karakteristieken kunnen dus het handelen en daarmee de uitkomsten van het
uitvoeren van taken beïnvloeden. De manier waarop deze karakteristieken zich vertalen naar
het teamproces en hoe zij zich uiten in de teamuitkomsten is vooralsnog onderbelicht
gebleven. Het onderzoek naar individuele temporele verschilvariabelen draagt bij aan onze
kennis van groepsprocessen. De samenstelling van projectteams zijn om die reden een goed
onderwerp voor deze studie.

1.2 Praktische relevantie

Op de werkvloer wordt dagelijks nagedacht over het gebruik van tijd. We ervaren daarom ook
verschillen in het gebruik van tijd. Hoewel het een belangrijke factor is in de samenwerking,
blijft het gebruik van tijd vaak impliciet. We kennen allemaal wel een collega die altijd druk
lijkt en van de ene naar de andere afspraak vliegt. Er is ook die collega die het werk rustig laat
liggen tot de laatste minuut, zonder dat de kwaliteit van zijn werk eronder lijdt. Mensen
kunnen de manier waarop hun collega's met tijd omgaan ervaren als belemmerend voor het
samenwerkingsproces. Vreemd genoeg worden deze verschillen niet vaak expliciet gemaakt.
Met dit onderzoek hopen we inzicht te kunnen geven in verschillen die mensen dagelijks
meemaken, maar waar zij de vinger niet op kunnen of willen leggen. Een van de doelen die
wij ons gesteld hebben is het vinden van een praktische oplossing voor het omgaan met
situaties waarin de samenwerking tussen mensen met verschillende tijdskarakteristieken
verbeterd kan worden. Een dynamische markt met concurrenten over de hele wereld zorgt
ervoor dat bedrijven hun efficiency moeten maximaliseren. Het tijdig leveren van werk wordt
steeds belangrijker. Bedrijven die zich kunnen houden aan gestelde budgetten en tijdschema's
verschaffen zichzelf een betere concurrentiepositie. Het identificeren en managen van
individuele temporele verschillen draagt mogelijk bij aan het stroomlijnen van de
teamprocessen en daarmee het optimaliseren van de teamuitkomsten.
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1.3 Onderzoeksdoelstellingen

Het onderzoek heeft zowel een praktische als wetenschappelijke relevantie. Met dit onderzoek
wordt getracht beide doeleinden te dienen, door zowel een onderzoeksdoelstelling als een
ontwerpdoelstelling te stellen.

Onderzoeksdoelstelling
Als doel van het onderzoek is gesteld om de relaties tussen individuele temporele
verschilvariabelen, teamprocessen en teamuitkomsten te beschrijven en te meten. Een
nauwkeurige beschrijving van de relaties tussen input-, proces- en uitkomstvariabelen is zeer
waardevol voor teamsamenstelling, alsook voor het verkrijgen van inzicht in de
teamprocessen. Voor het onderzoek worden projectteams bestudeerd. Het onderzoek levert
daarmee een bijdrage aan de wetenschapsgebieden projectmanagement en human
performance management. Het doel van ons onderzoek is als volgt gesteld.

Onderzoek de individuele temporele verschilvariabelen die een mogelijke bijdrage leveren
aan teameffectiviteit. Beschrijfde relaties tussen deze individuele temporele
verschilvariabelen, het teamproces en teameffectiviteit in een professionele omgeving.

Onderzoeksvragen

• Welke individuele temporele verschilvariabelen dragen waarschijnlijk bij aan
teameffectiviteit?

• Welk effect hebben deze individuele verschilvariabelen op teameffectiviteit?
• Welke procesvariabelen mediëren de relatie tussen individuele temporele

verschilvariabelen en teameffectiviteit?

Allereerst bepalen we welke individuele temporele verschilvariabelen worden geclassificeerd
als kandidaat-variabelen voor dit onderzoek. Deze beslissing is genomen gebaseerd op de
resultaten uit het literatuuronderzoek wat is uitgevoerd voorafgaand aan deze studie.
Aansluitend zal worden onderzocht welk effect de individuele verschilvariabelen hebben op
de teameffectiviteit. Dit kan bestaan doordat ze teameffectiviteit indirect beïnvloeden via de
teamprocessen ofdoor een direct effect op de teamuitkomst. Dan onderzoeken we of er
procesvariabelen zijn die als mediator optreden in de directe relatie tussen de input- en
outputvariabelen.

Ontwerpdoelstelling
Het tweede doel dat wij ons stellen is de ontwikkeling van een praktijkgerichte tooI ter
ondersteuning van het teamproces. De tooI heeft als doel om de uitkomsten van het onderzoek
te gebruiken voor het analyseren van nieuwe of bestaande projectteams. De tooI moet de
teams kunnen scoren op de verschillende temporele variabelen. In deze analyse komen de
temporele eigenschappen van het team naar voren. De tooI biedt inzicht in de persoonlijke
werkstijlen van individuen en voorspelt hoe deze aggregeren naar het teamniveau.
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Ontwerp een tooI die het teamproces ondersteunt in de onderlinge afstemming,
gebruikmakend van taakrelevante individuele temporele verschillen. De tooI moet de
teams kunnen scoren en vergelijken op hun temporele karakteristieken.

Ontwerpvragen

• Hoe dragen individuele temporele verschillen bij aan het teamproces?
• Hoe worden individuele verschillen vertaald naar een teamscore?
• Wat is de relatieve bijdrage van elk van de onderzochte temporele verschillen?
• Welke temporele interventies kunnen er in een team plaatsvinden?

Allereerst beschrijven we hoe de individuele verschilvariabelen het teamproces beïnvloeden.
De richting en de sterkte van de relaties wordt bepaald. Dan worden de individuele scores
vertaald naar het teamniveau. De teams krijgen een score per temporele verschilvariabele. Het
effect van de teamscores op de proces- en uitkomstmaten wordt gemeten voor het bepalen van
de relatieve bijdrage per temporele verschilvariabele. Tot slot wordt er besproken wat er
gedaan kan worden met deze resultaten en wanneer er interventies plaats kunnen vinden.
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Het onderzoek vindt plaats binnen Accenture, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in
management consulting, technology services en outsourcing. Accenture is georganiseerd
volgens een matrixstructuur. Dit wil zeggen dat iedere werknemer zowel een functionele
leider als een projectleider boven zich heeft om aan te rapporteren. Deze structuur wordt vaak
gebruikt in organisaties waar mensen met gelijke vaardigheden worden gegroepeerd voor
werkopdrachten. In een volledig projectmatig georganiseerd bedrijf, heeft de projectmanager
alle autoriteit. Een functioneel georganiseerd bedrijf kent alle autoriteit toe aan de functionele
manager. Bedrijven die volgens een matrixstructuur zijn georganiseerd, neigen vaak naar een
van de twee organisatievormen. Accenture heeft een sterke projectfocus. Vrijwel alle
autoriteit wordt toegekend aan de projectmanager. De functionele verdeling heeft slechts als
doel om kennis te vergaren, te behouden en te delen.

Accenture is tevens onderverdeeld in industriespecifieke groepen, ook wel de operating
groups. Operating groups vertegenwoordigen groepen van klanten. Accenture kent vijf
operating groups. De groep Resources omvat alle energie- en nutsbedrijven. Financial
Services bestaat uit bankieren, verzekeringen en kapitaalmarkten. Public Services is de groep
die overheidsgerelateerde klanten bevat. Products is een grote groep klanten bestaande uit
automotive, consumer goods, detailhandel, gezondheidszorg en transport. Communication &
Hi-tech is de klantgroep die communicatie, elektronica en media & entertainment aangaat.

Accenture is onderverdeeld in drie functionele groepen: management consulting and
integrated markets (MCIM), technology solutions en outsourcing. Het onderzoek is
uitgevoerd in de functionele groep management consulting, in de specialisatie System
Integration & Technology (SI&T). Management consulting is de bedrijfstak van Accenture
waar een klant wordt voorzien van specialistisch advies bij het nemen van beslissingen in het
bedrijfsproces. SI&T levert advies aan bedrijven over oplossingen in IT-architectuur en
platforms die helpen de bedrijfsprocessen te stroomlijnen. The voornaamste reden voor deze
keuze van deze groep is dat mijn begeleider van het onderzoek en mentor werkt op de
afdeling SAP-solutions, wat een onderdeel is van SI&T. Het onderzoek is gesponsord door de
verantwoordelijke senior executive van deze divisie. De bereidheid van de teams binnen
SI&T om mee te werken aan het onderzoek is hierdoor groter dan daarbuiten. De uren die de
consultants maken om medewerking te verlenen aan het onderzoek zijn door de sponsor
ingecalculeerd.

2. 1 Procedure teamsamenstelling

Accenture werkt voornamelijk op projectbasis. Voor het uitvoeren van projecten worden
projectteams samengesteld. Hierbij wordt toegelicht hoe teams in de huidige situatie worden
samengesteld.

Een project start bij het binnenkomen van een aanvraag voor een opdracht van een klant. De
aanvraag kan direct worden aangenomen, of moet worden gewonnen door het opstellen van
een projectvoorstel. Wanneer de opdracht gewonnen is, bespreken de klant en de projectleider
van Accenture de vereisten voor de teamleden. Een Accenture engagement-lead van Human
Resources (HR) die gespecialiseerd is in het opstellen van personeelsvereisten beschrijft de
behoeften in een rolomschrijving. Iedereen binnen Accenture die aan deze vereisten voldoet
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mag op deze rol solliciteren. Tevens zal een HR-represenative, verantwoordelijk voor het
aanbod van arbeid binnen Accenture, worden geraadpleegd voor geschikte kandidaten. De
kandidaten worden dan voorgesteld en geselecteerd. Het gebeurt regelmatig dat een
projectleider al van tevoren een kandidaat in gedachte heeft om een open rol in te vullen.
Hoewel de selectieprocedure moet worden gehandhaafd, zal de projectleider uiteindelijk de
gewenste kandidaat aan kunnen trekken aangezien hij verantwoordelijk is voor de selectie van
teamleden.

2.2 Projecten van Accenture

Accenture heeft een strategische tendens ingezet richting projecten met grotere klanten en
focust zich minder op de kleinere klanten. Grotere projecten zorgen vaak voor een langere en
duurzame samenwerking. Dit sluit aan bij Accenture's missie om een lange termijn oplossing
te bedenken voor haar klanten. Het aantal personen dat wordt ingezet varieert van een
individuele opdracht tot aan teams van 20 personen in grote projecten. De werkelijke omvang
van het project kan nog een aantal malen groter zijn, maar wordt vaak opgevuld door
werknemers van de klant.

Accenture is een wereldwijd opererend bedrijf. Het heeft een internationaal netwerk van
resources, die zonder beperking worden uitgewisseld. Werknemers van Accenture werken
daarom ook regelmatig in het buitenland. De teams van Accenture bestaan uit mensen van
verschillende nationaliteiten. Meestal zijn de leden van een team op één fysieke locatie
gevestigd. Het komt daarnaast ook voor dat een team bestaat uit personen die werkzaam zijn
op andere locaties, of zelfs andere landen. De teamleden ontmoeten elkaar dan eens in de twee
of drie weken, maar coördineren hun taken daarnaast dagelijks via internet of telefoon.
Sommige teams hebben kenmerken van een virtueel team. Omdat de teams elkaar wel
regelmatig face-to-face ontmoeten, zijn zij niet volledig virtueel. Teamleiders worden
aangewezen door de klant of door HR. Individuen die een leidende rol ambiëren zullen
daarvoor de benodigde ervaring en vaardigheden dienen op te doen. Werknemers van
Accenture zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. In kleinere teams zijn de
teamleiders vaak participerend leider, wat betekent dat zij dezelfde taken hebben als ieder
ander in dat team. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de communicatie naar hoger
management over de voortgang en de prestatie van de teamleden. Verder zorgt de teamleider
ook voor de communicatie van opdrachten en doelen van het hogere management naar het
team. Naarmate het team groter wordt nemen de uitvoerende taken van de teamleider af en
krijgt de teamleider een meer coördinerende rol.
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In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader waarin het onderzoek plaatsvindt behandeld. We
bespreken de bevindingen van de literatuurstudie, die voorafgaand aan het onderzoek plaats
heeft gevonden, en welke relevant zijn voor dit onderzoek. We zullen ons in dit hoofdstuk
specifiek richten op projectteams, het onderwerp van onze studie. In paragraaf 3.1 bespreken
we teameffectiviteit, paragraaf 3.2 gaat over ontwerpvariabelen, 3.3 bespreekt diversiteit in
projectteams. De effecten van deadlines op het teamproces worden besproken in paragraaf
3.4. De teamprocessen die we behandelen in dit onderzoek worden belicht in 3.5. De
daarbijhorende groepspsychologische aspecten worden aansluitend besproken in paragraaf
3.6. Paragraaf 3.7 zal tot slot de individuele verschilvariabelen bespreken.

3.1 Model voor teameffectiviteit

Teamwork is een complex fenomeen en is uitvoerig beschreven in de literatuur. De zoektocht
naar verklaringen voor de dynamiek achter teamwork heeft geresulteerd in verschillende
studies naar teameffectiviteit. Cohen en Bailey (1997) hebben in hun metastudie naar
teameffectiviteit een model ontwikkeld die de relaties weergeeft tussen de verschillende
teamfactoren. Het model van Cohen en Bailey (1997) te zien in Figuur 1.
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Figuur 1: Framework voor teameffectiviteit van Cohen en Bailey (1997)

Cohen en Bailey (1997) presenteren het framework voor teameffectiviteit, waarin zij stellen
dat teameffectiviteit een functie is van omgevingsfactoren, ontwerpfactoren, interne processen
en groepspsychologische kenmerken. Het model maakt een uitbreiding op de traditionele
input-proces-output benadering, waarbij het team wordt gezien als een machine. Met het
framework wordt geprobeerd de complexe onderlinge relaties begrijpelijk te maken. De
omgevingsfactoren hebben een direct effect op de ontwerpfactoren. Het framework maakt de
intragroepsprocessen expliciet, door het onderscheid te maken tussen de
groepspsychologische aspecten (bijv. nonnen, gedeelde overtuigingen) en de waarneembare
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interactie fenomenen (bijv. conflict, coördinatie). De ontwerpfactoren beïnvloeden zowel het
teamproces als de groepspsychologische kenmerken. Het model vestigt de aandacht op het
team als sociale entiteit, met gedachten en overtuigingen. Zowel groepspsychologische
aspecten als de waarneembare interactie fenomenen hebben een direct effect op de
teameffectiviteit. Groepspsychologische kenmerken en waarneembare interactiefenomenen
zijn tevens onderling afhankelijk. Teams met meer gedeelde normen en overtuigingen hebben
over het algemeen beter lopende groepsprocessen (Mathieu et al, 2000; Cohen & Bailey,
1997). Omgekeerd zijn teams die meer interactie hebben, door middel van communicatie,
coördinatie of conflict, sneller in het vormen van gedeelde normen (Gersick & Hackman,
1990).

Het framework voor teameffectiviteit van Cohen & Bailey (1997) geeft de verbanden weer
van de teameffectiviteitsmaten met input- en procesvariabelen. Cohen en Bailey (1997)
beschrijven drie pijlers van teameffectiviteit in de vorm van uitkomsten: prestatie-uitkomsten,
attitude-uitkomsten en gedragsuitkomsten. Prestatie-uitkomsten zijn de uitkomsten in termen
van kwaliteit en kwantiteit van de output. Voorbeelden van prestatie-uitkomsten zijn
efficiency, klanttevredenheid en innovatie. Voorbeelden van attitude-uitkomsten zijn teamlid
satisfactie, commitment en vertrouwen in het management. Gedragsuitkomsten worden
bepaald door onder andere absentie, verloop en veiligheid. De manier waarop
teameffectiviteit in dit onderzoek wordt bepaald, bespreken we in het methode-hoofdstuk.

De onderlinge relaties in het framework voor teameffectiviteit zijn afhankelijk van het soort
team waarin wordt gewerkt. Cohen en Bailey (1997) hebben voor projectteams belangrijke
bevindingen gedaan over de relaties tussen de variabelen taakontwerp, groepscompositie,
interne en externe processen en groepspsychologische kenmerken. Autonomie in projectteams
heeft, in tegenstelling tot andere soorten teams, over het algemeen een negatief effect op
teamperformance. De teams waarin managers de controle hebben over het toewijzen van
taken presteren beter. Functionele diversiteit in projectteams is positief gerelateerd aan time
to-market in new product development. Functionele diversiteit in teams is tevens positief
gerelateerd aan externe communicatie. Externe communicatie is op zijn beurt positief
gerelateerd aan de manager's beoordeling van teamperformance. Het beeld van het team voor
een buitenstaander wordt dus positiever als er meer functionele diversiteit bestaat. Functionele
diversiteit was echter negatief gerelateerd aan de beoordeling van de teamleden zelf en de
teamcohesie. Dougherty (1992) schrijft dit toe aan verschillende "denkwerelden", die
barrières veroorzaken en innovatie in de weg staat. De teamleden zelf associëren hun eigen
prestatie juist met de interne processen en hoe goed ze samenwerken. Coöperatie is een
positieve voorspeller van zowel taakuitkomsten als groepspsychologische uitkomsten. Teams
die goed samenwerken maken meer gebruik van informele manieren van communiceren.
Coöperatie heeft ook een positief effect op de teamlid satisfactie.

Het gedeelte van het model voor teameffectiviteit dat hier speciale aandacht verdient zijn de
ontwerpcomponenten. De ontwerpcomponenten kunnen direct worden beïnvloed door de
beslissingnemer en vormen daarmee het belangrijkste stuurmechanisme voor het
groepsproces en de teamuitkomsten.

3.2 Ontwerpcomponenten

Teamontwerp is een van de hoofdonderwerpen van dit onderzoek. De ontwerpcomponenten
zijn alle aspecten van het team die direct door managers gemanipuleerd kunnen worden,
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teneinde de voorwaarden voor effectieve performance te creëren (Cohen & Bailey, 1997).
Cohen en Bailey beschrijven drie categorieën van ontwerpcomponenten: groepscompositie,
taakontwerp en organisationele context (en leiderschap). We zullen ons hier richten op
groepscompositie.

Groepscompositie behelst de aspecten die een individu meebrengt naar de groep in termen
van kundigheid, geschiktheid en mentaliteit (Driskell et al, 1987). Individuele
karakteristieken kunnen positief samenhangen met individuele performance, maar resulteren
niet persé in toegevoegde waarde voor het team. Een combinatie van excellente werknemers
is daarom geen garantie voor excellente teamperformance. Daarentegen kunnen de effecten
van andere individuele karakteristieken juist worden versterkt door het werken in
teamverband (Stewart, 2006). Of bepaalde karakteristieken van individuen waardevol zijn kan
contextgebonden zijn. Onderzoek naar groepscompositie kan worden omschreven als de
zoektocht naar constructvariabelen op teamniveau die kunnen worden gedistilleerd uit
individuele karakteristieken. Stewart (2006) beschrijft drie vormen van onderzoek naar
constructvariabelen op teamniveau: aggregeren van teamlidkarakteristieken, teamlid
diversiteit en teamgrootte.

Het aggregeren van teamlidkarakteristieken kan bijvoorbeeld plaatsvinden als de individuele
karakteristieken lineair samenhangen, zodat het gemiddelde van de groep representatief is
voor de gemeenschappelijke prestatie. De aanname die hierbij gemaakt wordt is dat een
teamlid het team voorziet van een bepaald talent en dat meer talent altijd beter is. Aan de
andere kant zijn er onderzoekers die stellen dat teamlidkarakteristieken niet lineair
aggregeren. Kristof-Brown en Stevens (2001) stellen dat het belangrijk is om te meten of
teamleden wel bij elkaar passen. De meeste studies die dit perspectief aanhangen richten zich
op homogeniteit (of heterogeniteit) van de teamleden en gebruiken vaak de variantie van
individuele karakteristieken om constructvariabelen op teamniveau te vormen. Onderzoek
naar teamgrootte heeft wisselende resultaten opgeleverd. Stewart (2006) vond een klein maar
positief effect voor de relatie tussen teamgrootte en teamperformance in zijn meta-analyse
naar teamgrootte. Deze positieve relatie was aanwezig bij projectteams en managementteam,
maar niet bij productieteams. De relatie is niet lineair, maar curvilineair. Meer mensen in een
team verhoogt de teameffectiviteit tot op bepaalde hoogte. Wanneer het team te groot wordt
weegt de coördinatielast niet meer op tegen de productieopbrengst.

Voor dit onderzoek bekijken we hoe individuele temporele verschillen aggregeren naar
teamlevel constructvariabelen. Teamlid karakteristieken kunnen lineair aggregeren of op een
andere manier samenhangen, waarbij wordt gekeken naar onderlinge gelijkenissen of
verschillen tussen teamleden. In het volgende gedeelte bespreken we wat het effect is van
diversiteit in teamlidkarakteristieken op de teamprocessen en teamuitkomsten.

3.3 Diversiteit in teamlidkarakteristieken

Teamleden verschillen in vele opzichten van elkaar. Voor de beoordeling van de effectiviteit
van teams zijn we benieuwd naar het effect van de mate van diversiteit op de
teameffectiviteit. Er zijn verschillende onderzoeken naar het effect van diversiteit in teams
beschreven in de literatuur, maar een eenduidig antwoord is niet beschreven. Polzer et al
(2002) stellen dat het lastig is om diversiteit in het algemeen te relateren aan het functioneren
van een groep, omdat het van zoveel individuele verschilvariabelen afhankelijk is. Daarnaast
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spelen niet alle verschilvariabelen een even grote rol en is dat afhankelijk van de bredere
context waarin de groep opereert. Daaraan wordt toegevoegd dat ieder individu behoort tot
een grote verscheidenheid aan sociale categorieën. Binnen diversiteitonderzoeken zijn
verschillende theorieën te onderkennen die positieve en negatieve effecten van diversiteit in
teamlidkarakteristieken belichten. De meeste onderzoeken die diversiteit als belemmerend
zien voor het samenwerkingsproces baseren hun kritieken op de sociale identiteittheorie van
Tajfel (1982) en de zelfcategorisatietheorie van Turner et al (1987).
Polzer et al (2002) stelt juist dat er gebruik kan worden gemaakt van diversiteit in teams. Als
onderbouwing gebruiken zij de interpersonele congruentie benadering. We zullen in deze
paragraaf aan de hand van deze theorieën de voor- en nadelen van teamlid diversiteit
behandelen.

Sociale Identiteitstheorie & Zelfcategorisatietheorie
De sociale identiteittheorie van Tajfel (1982) stelt dat een deel van het zelfbeeld van
individuen samenhangt met het lidmaatschap van een sociale groep of groepen en met de
waarden en de emotionele betekenissen die dat lidmaatschap met zich meebrengen. Het
categoriseren van leden uit het eigen team naar 'ingroup', diegenen die zijn zoals ik, en naar
'outgroup', diegenen die van mij verschillen, zorgt ervoor dat mensen hun gelijkenissen met
'ingroup' teamleden en de verschillen met 'outgroup' leden accenturen. Deze categorisering
zorgt voor verhoogd disfunctioneel conflict en verloop en ondermijnt de groepscohesie,
sociale integratie, informele communicatie en daarmee de teamprestatie (polzer, 2002).

In het verlengde van de sociale identiteitstheorie ligt de zelfcategorisatietheorie. De
zelfcategorisatietheorie stelt dat het individu het zelfbeeld verenigt met het 'ingroup'
prototype en men het eigenbeeld depersonaliseert (Turner et al, 1987). Individuen zijn niet
langer unieke individuen, maar een belichaming van het groepsprototype. Gevolg van de
aanpassing van het zelfbeeld aan de kenmerken van de groep zijn een positieve 'ingroup'
houding, cohesie, emotionele besmetting en empathie van andere groepsleden. Groepsleden
worden hierdoor gestimuleerd tot normatief gedrag. Afwijkend gedrag veroorzaakt een
negatieve 'ingroup' houding en verminderde empathie van andere groepsleden.

Tajfel (1982) en Turner et al (1987) stellen dus dat groepen homogeniteit waarderen en
afwijkend gedrag juist contraproductief werkt.

Interpersonele congruentie
Er kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de interpersonele congruentie
benadering en de zelfcategorisatietheorie. Waar de zelfcategorisatietheorie stelt dat het
individu zijn eigen identiteit opgeeft om harmonie in de groep te creëren, stelt de
interpersonele congruentie benadering dat mensen juist hun zelfbeeld naar buiten moeten
brengen, zodat anderen hen zien zoals zij zichzelf zien. Zo ontstaat er interpersonele
congruentie. Zo kunnen groepsleden harmonieus en effectief samenwerken, zonder dat zij
daarvoor hun unieke individuele karakteristieken hoeven te onderdrukken. Uit het onderzoek
van Ely en Thomas (2001) kwam naar voren dat de mate van diversiteitsperspectief in teams
de relatie tussen culturele diversiteit en functioneren van de groep modereert. De teams die
diversiteit zagen volgens een 'integreer-en-leer'-benadering, gebruikten de diversiteit in het
team om de teamprocessen en uitkomsten te verbeteren.

Diversiteit in teamlidkarakteristieken wordt door sommigen als hinderend gezien, terwijl
anderen toch ook positieve kanten zien. Mohammed en Angell (2004) onderzochten
teamliddiversiteit op verschillende niveaus. Uit hun studie blijkt dat demografische (of
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oppervlakte) diversiteit en diepliggende diversiteit de teamuitkomsten anders beïnvloeden.
Het bleek dat teamoriëntatie het negatieve effect van demografische diversiteit (bijv. geslacht,
etniciteit, leeftijd) op kan heffen. Voor diepliggende diversiteit (bijv. persoonlijkheid,
houding, waarden) geldt dat het teamproces de negatieve effecten kan ondervangen. De relatie
tussen diversiteit in individuele temporele verschillen en teamuitkomsten kan worden
gemodereerd door teamprocesvariabelen.

Teamliddiversiteit kan een negatief effect hebben op het teamproces, doordat individuen in
een groep de neiging hebben om te zoeken naar personen waarmee zij zichzelf kunnen
identificeren, naar gelijken. Wanneer diversiteit gewaardeerd wordt in de groep kan het een
positief effect hebben op de teamprocessen en teamuitkomsten. De negatieve effecten van
diepliggende teamliddiversiteit kunnen worden opgevangen door het teamproces.

De factor tijd speelt vooral bij projectteams een belangrijke rol in het teamproces, welke
gekenmerkt worden door hun eindige horizon. De manieren waarop individuen verschillen in
het omgaan met de resource tijd worden individuele temporele verschillen genoemd.
Individuele temporele verschillen behoren tot de groep van diepliggende verschillen in
teamlidkarakteristieken. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in de manier waarop deze
individuele temporele verschillen zich vertalen naar het team. In de volgende paragraaf gaan
we verder in op de invloed van een deadline en lichten we toe wat het effect van deadlines is
op het teamproces.

3.4 Deadlinecondities

Projectteams zijn het onderwerp van onderzoek in deze studie. Projectteams hebben de
kenmerken van een team (zie hoofdstuk 1), maar onderscheiden zich op bepaalde gebieden
van andere teams. Projectteams produceren een eenmalige output, zoals een nieuw product of
service, een nieuw informatiesysteem of een nieuwe fabriek (Mankin, Cohen & Bikson,
1996). Ze kenmerken zich daarnaast door hun eindige horizon. Projectteams worden in hoge
mate gedreven door een naderende deadline. Om deze reden zijn projectteams interessant zijn
voor deze studie.

Deadlines vormen een belangrijke factor in teamwork. Ze structureren en verhelderen werk.
Deadlines verhogen het besef van de schaarste van tijd, waardoor meer moeite wordt gedaan
om deadlines op tijd te halen. Ze motiveren de teamleden, geven ze energie en
doorzettingsvermogen. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van deadlines er ook voor
zorgen dat teamleden inleveren op kwaliteit van beslissingen. Rastegary et al (1993)
suggereert dat niet iedereen hetzelfde reageert op tijdsdruk. Verschillende individuele
temporele verschillen die de effecten van tijdsdruk beïnvloeden zijn er in de literatuur
geïdentificeerd. Deze verschillen zullen we belichten in paragraaf 3.7.

Zoals besproken in hoofdstuk 1 zorgen deadlines voor een situationele stimulus, die
individuen aanzet tot het uiten van hun temporele standpunt tijdens teamwork. De
aanwezigheid van een deadline helpt individuen om diepliggende individuele temporele
karakteristieken te uiten en naar de oppervlakte te brengen, expliciet te maken. Het werken in
projectteams betekent daarmee dat er een verhoogde kans bestaat op botsende temporele
karakteristieken.
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3.5 Teamprocessen

In hoofdstuk 2 werd al aangehaald dat het combineren van excellente individuen niet altijd
leidt tot excellente teamperformance. Het proces waarin taken worden verwerkt om tot een
eindproduct te komen vindt eerst plaats. Het teamproces, wat lange tijd als 'black box' is
gezien, hangt op verschillende manieren samen met de teamuitkomsten (Cohen & Bailey,
1997). De activiteiten die plaatsvinden tussen het samenstellen van het team en het afleveren
van het eindproduct, zijn de teamprocessen. In ons onderzoek belichten we de teamprocessen
die worden beinvloedt door de factor tijd. We bespreken achtereenvolgens de teamprocessen
coördinatie, communicatie en conflict. Daarna behandelen we in paragraaf 3.6 de
groepspsychologische kenmerken die een relatie hebben met tijd. Temporele consensus en
potency zullen worden beschreven.

Coördinatie
Met coördinatie wordt de onderlinge afstemming van taken bedoeld tussen de teamleden
teneinde het tijdig afronden van een gezamenlijke taak (Cannon-Bowers et al, 1995). Janicik
en Bartel (2003) bewijzen dat coordinatieproblemen afnemen als er temporele planning
plaatsvindt. Coördinatie vormt een van de kernactiviteiten die plaatsvinden tijdens het
teamproces. Het onderscheidt zich van gerelateerde begrippen als cooperatie en collaboratie
door (a) een asynchrone combinatie van actie en moeite van verschillende teamleden en door
(b) temporele chemie (Kozlowski et al, 2006). Een gebrek aan coördinatie kan het teamproces
verstoren, doordat teamleden niet in staat worden gesteld om juiste actie te ondernemen.
Verschillende studies (o.a. Pinto et al, 1990, Cohen, 1999) bewezen een positieve relatie
tussen coördinatie en teamperformance. Hier wordt de mate van coördinatie gesteld als de
uitkomst van de coördinatieactiviteiten.

Communicatie
Een tweede procesvariabele die wordt behandeld in deze studie is communicatie. De
verbetering van informatiestromen ondersteunt het teamproces bij het oplossen van
problemen. Expliciete communicatie wordt gebruikt als ondersteuning van coördinerende
activiteiten en dient daarmee dezelfde doelen. Glickman et al (1987) stellen dat communicatie
bijdraagt aan taakafronding, door taakrelevante informatie uit te wisselen, en aan
samenwerking, door het construreren vaste en waardevolle interacties. Cohen et al (1997)
vonden een positieve relatie tussen de frequentie van externe communicatie en
supervisorbeoordeling.

Conflict
In samenwerkingsprocessen leiden discrepanties in ideeën vaak tot conflict. Jehn (1995) stelt
dat diverse teams een groter potentieel tot het hebben van taakconflict hebben, door hun
verdeelde meningen en ideeën over de taak. Daarbij blijft het hebben van verschillende ideeën
vaak niet bij taakconflict, maar zorgt ook voor emotionele frictie. Dit kan de hoge correlatie
tussen relationeel conflict en taakconflict verklaren (Simons & Peterson, 2000). Er kunnen
drie soorten conflict worden onderscheiden: relationeel conflict, taakconflict en procesconflict
(Jehn, 1995). Relationeel conflict betreft persoonlijke problemen, zoals personen die elkaar
niet liggen of gevoelens van irritatie, frustratie en ergernis tegenover personen uit het team.
Taakconflict ontstaat wanneer verschil van mening of inzicht bestaat betreffende een
teamtaak. Taakconflict levert vaak levendige discussies op, maar wordt niet zo emotioneel als
een relationeel conflict. Procesconflict ontstaat als er verschil van mening is over de invulling
van een taak.
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Vroege studies naar conflict wezen allemaal uit dat conflict negatief samenhangt met
teamperformance. Recentere studies hebben hier een nuance in aangebracht.Van relationeel
conflict wordt nog steeds aangenomen dat het negatief correleert met satisfactie en
performance. Taakconflict is echter niet belemmerend voor het functioneren van een groep
(Jehn, 1995). Voor taakconflict wordt aangenomen dat er een curvilineaire relatie bestaat
tussen de intensiviteit van conflict en teamperformance. Een te laag niveau van taakconflict
leidt tot onoplettenheid in situaties waar gevaren mogelijk op de loer liggen. Een te hoog
niveau van taakconflict leidt tot een overkill aan tegenstrijdige informatie, waardoor
teamleden door de bomen het bos niet meer zien. De gewenste hoeveelheid van taakconflict
hangt ook af van het soort taak wat wordt uitgevoerd. Routinematige taken hebben een lager
optimum in gewenste hoeveelheid taakconflict dan non-routinetaken. De Dreu (2006) bewijst
dat innovatieve teams gebaat zijn bij een gemiddeld niveau van taakconflict.

3.6 Groepspsychologische kenmerken

De groepspsychologische kenmerken vormen een onderdeel van het teamproces. Waar de
teamprocessen coördinatie, communicatie en conflict waarneembare fenomenen zijn, worden
de groepspsychologische kenmerken echter niet zomaar waargenomen. De
groepspsychologische kenmerken laten zien in hoeverre de denkwerelden van de individuele
teamleden op een lijn liggen.

Temporele consensus
Om goed samen te werken en taken tijdig afte kunnen ronden is congruentie van temporele
aspecten van taakuitvoering gewenst. Gevers et al (2004) beschrijven dat deadlines worden
gebruikt als een gemeenschappelijk ijkpunt om ambiguïteit over de taakinvulling te
voorkomen. Zoals is beschreven in sectie 3.3, is de perceptie van deadlines niet bij iedereen
gelijk. Of de te nemen acties voor taakuitvoering tijdig worden uitgevoerd, ligt dus aan de
mate van congruentie tussen teamleden. Het teamproces kan dus lijden onder een gebrek aan
temporele congruentie in het team over het afstemmen van de taken. In een team waar vanaf
hun eerste inspanningen aandacht wordt gevestigd op tijd kunnen temporele normen ontstaan
(Janicik & Bartel, 2003). Met deze normen wordt de manier om met temporele aspecten van
taakuitvoering om te gaan gereguleerd. De mate waarin overeenstemming bestaat over
temporele normen wordt temporele consensus genoemd. Cognitieve congruentie over de
uitvoering van een taak zorgt voor minder conflict (Mohammed et al, 2004) wat leidt tot een
beter teamproces. Temporele consensus lijkt daarom te correleren met de temporele karakters
die in het team zitten.

Potency
Tijdsperceptie speelt een centrale rol in dit rapport. Er wordt optimaal gepresteerd wanneer de
tijdsdruk gemiddeld is. Te hoge tijdsdruk levert te veel stress en taakontwijkend gedrag op
(van Eerde, 2000). Te lage tijdsdruk geeft te weinig stimulans om aan de slag te gaan en leidt
tot verveling. Tijdsdruk vormt dus soms een motivatie, maar staat prestatie soms ook in de
weg. Of de tijdsdruk motiverend is wordt bepaald door het geloof van de groep in het kunnen
van de taak, wat team potency wordt genoemd. Teams die weinig geloof hebben in het
kunnen van de groep, zullen de taak eerder zien als een obstakel en de tijdsdruk als
belemmerend. Uit onderzoek van Gevers (2004) blijkt dat teams met een lage potency
slechter presteren naarmate de tijdsdruk wordt opgevoerd. Teams met een hoge potency
preseteren dan juist beter.
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3.7 Individuele temporele verschilvariabelen

In deze sectie zullen we de temporele verschilvariabelen bespreken welke in eerder onderzoek
significante resultaten lieten zien in relatie tot het teamproces en teameffectiviteit. We lichten
de temporele verschilvariabele een voor een toe en bespreken de gevonden relaties.
Vervolgens stellen we de hypotheses op voor het huidige onderzoek.

Pacing Style
In voorgaand onderzoek is aandacht besteed aan de manier waarop mensen hun tijd indelen.
Gevers et al (2006) conceptualiseerden de pacing style als relatief stabiele persoonlijke
eigenschap. Een pacing style is een persoonlijke voorkeur voor de allocatie van tijd in het
uitvoeren van een taak onder deadline omstandigheden. Er zijn vier stijlen te onderscheiden in
de literatuur. De stijlen zijn grafisch weergegeven in Figuur 2. De pacing style van individuen
die de neiging hebben om direct aan een taak te beginnen, om ruim op tijd klaar te zijn met
hun taak, wordt omschreven als de early action pacing style. De tegenhanger van deze stijl is
de deadline action pacing style waarbij pas laat aan een taak wordt begonnen om het meeste
werk vlak voor de deadline afte ronden. Hoewel deze stijlen voorheen als afzonderlijke
stijlen werden beschouwd, is uit recent onderzoek van Gevers et al (2008) gebleken dat beide
stijlen de uiteinden vormen van één continuüm. Er is daarom besloten om het onderzoek te
beperken tot deze ene dimensie. In het vervolg wordt deze aangeduid onder de noemer
"deadline action pacing style". We meten alleen de deadline stijl, waarbij een lage score
inhoud dat men vroeg begint en een hoge score dat men laat begint. De werkstijl waarbij een
persoon zijn werk gelijkmatig verdeeld over de tijd wordt constant action pacing style
genoemd. De laatste stijl kan worden getypeerd door verhoogde inspanning aan het begin en
het eind van een project of taak. Dit wordt de u-shape pacing style genoemd.

deadline deadline
Q) cu cu(")........ (") U<" .....
;::::;: <' <'
'< .:t ;:::::;:

'<

time time

deadline

time

deadline

time

Figuur 2: Early action, deadline action, constant action en u-shape pacing style

De voorkeur van een individu voor de allocatie van tijd bij het uitvoeren van een teamtaak,
heeft bij onderlinge taakafhankelijkheid invloed op de intra-teamcoördinatie. De temporele
verschilvariabele pacing style kan invloed hebben op het teamproces en de teameffectiviteit.
Temporele consensus is de mate waarin er overeenstemming bestaat over het gebruik en
perceptie van de resource tijd. Gevers et al (2006) bewijzen dat gelijkheid in pacing styles
positief samenhangt met het hebben van temporele consensus. In teams waar de leden
overeenkomstige pacing styles hebben is het daarom waarschijnlijker dat er temporele
consensus ontstaat. Temporele consensus is een impliet mechnisme dat teams helpt bij het
organiseren en managen van tijd. Vooral in teams waarvan de leden veel gelijkheid vertonen
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in pacing style, zal impliciete overeenstemming bestaan over het gebruik van tijd. De
impliciete overeenstemming draagt bij aan een positieve perceptie van de expliciete
afstemming. We verwachten daarom dat temporele consensus tevens zal leiden tot een betere
communicatie. Teamleden liggen qua temporeel karakter op één lijn. Ze zullen daarom
minder botsen in het teamproces, wat leidt tot minder conflict.

Hypothese la: Teams waarvan de leden gelijke pacing styles hebben communiceren
beter.
Hypothese 1b: Teams waarvan de leden gelijke pacing styles hebben, hebben minder
conflict.
Hypothese 1c: Teams waarvan de leden gelijke pacing styles hebben, hebben meer
temporele consensus.

Gelijkheid in pacing styles zorgt ervoor dat teamleden beter onderling afstemming in het
uitvoeren van een taak. We verwachten dat het team als gevolg daarvan beter zal presteren.
De teamprocessen treden dan op als mediator in de relatie tussen gelijkheid van pacing styles
en teamprestatie.

Hypothese 1d: Communicatie medieert de relatie tussen gelijkheid van pacing styles en
teamprestatie.
Hypothese 1e: Conflict medieert de relatie tussen gelijkheid van pacing styles en
teamprestatie.
Hypothese lf Temporal consensus medieert de relatie tussen gelijkheid van pacing
styles en teamprestatie.

Teams waarvan de leden neigen naar een early action pacing style en dus laag scoren op de
deadline action pacing style, zijn beter in staat om hun deadlines te halen dan teams met een
deadline action pacing style (Gevers et al, 2006). Het in staat zijn van het halen van deadlines
bepaalt deels de teamprestatie. Hoewel er sprake kan zijn van een trade-off effect tussen de
verschillende uitkomstmaten, gaat het niet halen van deadlines daarbij waarschijnlijk samen
met verminderde prestaties op andere aspecten van teamprestatie. We verwachten daarom dat
een hoge score op de deadline action pacing style negatief samenhangt met de teamprestatie
en creativiteit.

Hypothese 19: Teams waarvan de leden gemiddeld hoog scoren op de pacing style
deadline action hebben een lagere teamprestatie.
Hypothese 1h: Teams waarvan de leden gemiddeld hoog scoren op de pacing style
deadline action scoren lager op creativiteit.

Procrastination
Procrastination wordt gedefinieerd als karaktertrek of gedragskenmerk tot uitstellen van het
doen van een taak of nemen van een beslissing (Milgram et al, 1998). Vandaag de dag heeft
procrastination een negatieve ondertoon. Het impliceert dat men niet aan de verwachtingen
van zichzelf en anderen voldoet. Procrastination wordt in de literatuur ook wel geassocieerd
met het gebrek aan zelfvertrouwen of met perfectionisme. Het voornaamste motieven voor het
vertonen van uitstelgedrag is self-handicapping, het creëren van condities die succesvolle
prestatie belemmeren. Het is een ego-beschermende strategie. Er wordt gesuggereerd dat
procrastination een schadelijk effect kan hebben op het teamproces en teamprestatie. Van
Eerden (2003) toonde aan dat procrastination een negatief effect heeft op het halen van
deadlines en het voorbereiden van taken. Haar onderzoek liet zien dat procrastination
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voortkomt uit een gebrek aan zelfvertrouwen, wat een relatie met het zelfvertrouwen van het
team suggereert. Individuen met een laag zelfvertrouwen zullen het vertrouwen in het kunnen
van het team omlaag halen. We verwachten daarom dat procrastination negatief samenhangt
met potency.

Hypothese 2a: Teams die hoger scoren op procrastination, scoren lager op potency.

Potency is een belangrijke voorspeller van de teamprestatie. Er wordt daarom verondersteld
dat teams die hoog scoren op procrastination tevens slechter presteren.

Hypothese 2b: Teams die hoger scoren op procrastination presteren slechter.

Time Urgency
Het begrip time urgency wordt gebruikt als de individuele verschilvariabele die relateert aan
deadline perceptie, tijdsbewustzijn en de snelheid waarmee taken moeten worden uitgevoerd
(Mohammed et al, 2004). Time urgency was oorspronkelijk een van de hoofdkenmerken van
type A gedrag uit Friedman en Rosenman (1959). Tijdsurgente personen maken zich vaak
druk over de resource tijd en het verstrijken daarvan. Het is gerelateerd aan andere
tijdgerelateerde begrippen als tijdsbewustzijn, prioritizering en planning van taken binnen de
beschikbare tijd (Waller, 2001). Time urgency is een multi-dimensioneel concept wat het
algemene haast gevoel van een individu aangeeft. Rastegary en Landy (1993) stellen dat time
urgency de volgende dimensies omvat: spraakgewoonten, eetgewoonten, algemene haast en
taak-gerelateerde haast. Time urgency is aangewezen als stabiel attribuut voor individuele
verschillen. Tijdsurgente individuen benadrukken het belang van tijd in teamverband, wat kan
bijdragen aan het vormen van tijdsnormen. Temporele normen zorgen voor regulatie van de
respons van teamleden op de temporele aspecten van taakuitvoering (Janicik & Bartel, 2003).
Wanneer temporele congruentie tussen teamleden bestaat over de uitvoering van taken wordt
gesproken van temporele consensus. We stellen daarom dat teams die hoog scoren op time
urgency meer temporele consensus hebben.

Hypothese 3a: Teams die hoog scoren op time urgency hebben meer temporele
consensus.

Individuen met een hoge tijdsurgentie zijn gewend aan tijdsdruk en gaan er daarom beter mee
om, vanwege hun natuurlijke haastgevoel (Rastegary et al, 1993). Tijdsurgente inividuen
worden daarom beter in staat geacht om te presteren in een omgeving met hoge tijdsdruk en
haastige taakvervulling (Klein et al, 2006). We stellen dat teams die hoog scoren op time
urgency door temporele overeenstemming beter presteren.

Hypothese 3b: Temporal consensus medieert de relatie tussen time urgency en prestatie.

Teamleden kunnen verschillen in time urgency. Individuen hebben bijvoorbeeld verschillende
percepties over de tijd die nodig is voor afronding van een taak. Wanneer verschil bestaat in
time urgency kunnen er asynchrone verwachtingen ontstaan over de haalbaarheid van
deadlines. Dit kan taakconflict veroorzaken. Mohammed et al (2004) stellen dat er door
verschil in opvatting over de tijdsaspecten van een taak tevens misverstanden kunnen
ontstaan, die leiden tot relationeel conflict. We stellen daarom dat diversiteit in time urgency
positief is gerelateerd aan conflict.

Hypothese 3c: Diversiteit in time urgency zorgt voor meer conflict.
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Hoewel tijdsurgente individuen in bepaalde situaties beter zullen presteren, zijn er ook
situaties waarin ze juist minder zullen presteren.Tijdsurgente individuen worden geacht
minder goed te presteren in situaties die vragen om systematische en vastberaden
informatieverwerking. Zij zullen eerder geneigd zijn om in een voortijdig stadium
alternatieven te elimineren om zo snel mogelijk te kunnen focussen op een beperktere range
van oplossingen. Minder tijdsurgente of geduldige individuen hebben minder interne tijdsdruk
en zullen daardoor beter in staat zijn om alternatieven af te wegen, te genereren en te kiezen.
In situaties met hoge tijdsdruk, maar waar betrouwbaarheid hoog in het vaandel staat, zijn
zowel tijdsurgente als geduldige individuen gewenst. Hoewel conflict kan ontstaan, zullen
teams met leden die divers zijn qua time urgency beter presteren. We stellen dat teams die een
diverse mix hebben aan time urgency karakters beter presteren.

Hypothese 3d: Teams met diversiteit in time urgency hebben een betere teamprestatie.

Temporal Focus
Temporal focus of tijdsperceptie bepaalt iemands focus op het heden of de toekomst, die
respectievelijk present focus en future focus worden genoemd. Waller et al (2001) stelt dat
individuen die zijn georiënteerd op het heden geloven dat planning voor de toekomst
tevergeefs is, meer risico nemen en hun tijdsbesef eerder kwijtraken dan mensen die
georiënteerd zijn op de toekomst. Teamleden met een hoge present focus hebben een
pragmatische aanpak in hun taakuitvoering. Ze zullen daarbij snel uitspreken wat hun plannen
zijn en willen 'snel aan slag'. Het uiten van ideëen over taakuitvoering expliceert het gebruik
van tijd en draagt bij aan het vormen van temporele normen. Teams die hoog scoren op
present focus zullen daarom meer temporele consensus hebben en daarom beter presteren.

Hypothese 4a: Teams met een hoge presentfocus hebben meer temporele consensus.
Hypothese 4b: Temporal consensus medieert de relatie tussen present focus en
teamprestatie.

Individuen die hoog scoren op future focus hebben een wat idealistisch zelfbeeld, waar
individuen met een present focus een meer pragmatisch zelfbeeld hebben (Kivetz & Tyler,
2007).Verschillen van focus in een team kunnen leiden tot verschillende percepties van
tijdresources en deadlines. Dit kan de intra-teamcoördinatie in taakafstemming onder deadline
condities verstoren (Waller et al, 2001). Bij het samenstellen van teams zal er een trade-off
gemaakt moeten worden tussen korte termijn en lange termijn orientatie. In situaties waar
effectieve teamprestatie om een combinatie van deze twee vraagt, zullen de stijlen
geharmoniseerd dienen te worden. Teams bestaande uit leden die louter hoog scoren op
present focus karakters zullen moeite hebben om aanpassingen te maken op abrupte en
onverwachte wendingen in de toekomst (Meyer, 1982). Teams waarvan de leden
voornamelijk een hoge future focus hebben zullen te snel veranderingen willen doorvoeren,
met het risico om de rest van de organisatie achter te laten (Thoms, 2004). We stellen daarom
dat teams met leden die van elkaar verschillen op het gebied van temporal focus beter
presteren.

Hypothese 4c: Teams met diversiteit in presentfocus hebben een betere teamprestatie.
Hypothese 4d: Teams met diversiteit infuturefocus hebben een betere teamprestatie.

Pagina 27 van 80



TU/e technische universiteit eindhoven

3.8 Gelijkheid en diversiteit paradox

>
accenture
High performance. Delivered.

De gestelde hypotheses herbergen schijnbaar tegengestelde percepties van een ideale
teamsamenstelling. Hypothese Ia, Ib en Ic onderschrijven gelijkheid in teamlid
karakteristieken voor een effectieve samenwerking, waar hypotheses 3d, 4c en 4djuist
diversiteit aanhangen. Er is bewust geen keuze gemaakt voor het diversiteitsparadigma aan de
ene kant en het gelijkheidsparadigma aan de andere kant. Er is in dit onderzoek voortgebouwd
op eerder onderzoek, waarbij is getracht om eventuele tegenstrijdigheden bloot te leggen en
om deze hier nader aan de kaak te stellen.
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In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode besproken. We behandelen de hypothesen, de
steekproek, de procedure, de onderzoeksmaten, de controle variabelen en het weglaten van
variabelen. De relaties tussen de individuele temporele verschilvariabelen en proces- en
uitkomstmaten zijn gemeten door middel van een vragenlijst.

Het onderzoeksmodel geeft deze relaties weer in Figuur 3. Elk van de teamleden neemt een
unieke set aan temporele attributen mee naar het projectteam. De attributen die in deze studie
zijn onderzocht zijn weergegeven in het kader 'Individual Temporal Differences'. De
combinatie van individuele temporele karakteristieken vormen het temporele karakter van het
team. Het onderzoek in deze studie vond plaats op tearnniveau. Het temporele karakter van
het team heeft zowel indirect als direct effect op de teameffectiviteit. De bovenste pijl geeft de
directe relatie weer, daaronder het indirecte effect via het teamproces. Er is gecontroleerd
voor een effect van de controlevariabelen team tenure en gemiddelde leeftijd op de
teamprocessen en de teameffectiviteit. Deze relaties worden aangegeven door de onderbroken
lijnen.

Individual Temporal Differences
Deadline action PS
Constant Action PS

U-shape PS
Time Urgency
Present Focus
Future Focus

Procrastination

Figuur 3: Onderzoeksmodel
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Zoals kan worden opgemaakt uit Figuur 3 zijn de teamprocessen (zoals communicatie,
coördinatie) en de groepspsycologische kenmerken (temporal consensus en potency)
opgenomen in één procesblok. De dynamiek tussen de procesvariabelen zal niet verder
worden onderzocht.

4. 1 Hypotheses

De hypotheses die worden getest in dit onderzoek zijn hieronder opgesomd.
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Hypothese Ia: Teams waarvan de leden gelijke pacing styles hebben, hebben meer
temporele consensus.
Hypothese 1b: Teams waarvan de leden gelijke pacing styles hebben communiceren
beter.
Hypothese 1c: Teams waarvan de leden gelijke pacing styles hebben, hebben minder
conflict.
Hypothese 1d: Communicatie medieert de relatie tussen gelijkheid van pacing styles en
teamprestatie.
Hypothese Ie: Conflict medieert de relatie tussen gelijkheid van pacing styles en
teamprestatie.
Hypothese lf Temporal consensus medieert de relatie tussen gelijkheid van pacing
styles en teamprestatie.
Hypothese 1g: Teams waarvan de leden gemiddeld hoog scoren op de pacing style
deadline action hebben een lagere teamprestatie.
Hypothese 1h: Teams waarvan de leden gemiddeld hoog scoren op de pacing style
deadline action scoren lager op creativiteit.

Hypothese 2a: Teams die hoger scoren op procrastination, scoren lager op potency.
Hypothese 2b: Teams die hoger scoren op procrastination presteren slechter.

Hypothese 3a: Teams die hoog scoren op time urgency hebben meer temporele
consensus.
Hypothese 3b: Temporal consensus medieert de relatie tussen time urgency en prestatie.
Hypothese 3c: Diversiteit in time urgency zorgt voor meer conflict.
Hypothese 3d: Teams met diversiteit in time urgency hebben een betere teamprestatie.

Hypothese 4a: Teams met een hoge present focus hebben meer temporele consensus.
Hypothese 4b: Temporal consensus medieert de relatie tussen present focus en
teamprestatie.
Hypothese 4c: Teams met diversiteit in present focus hebben een betere teamprestatie.
Hypothese 4d: Teams met diversiteit infuturefocus hebben een betere teamprestatie.

4.2 Steekproef

Het onderzoek is uitgevoerd bij een groep respondenten die allen werkzaam zijn bij Accenture
of bij een klant van Accenture. In totaal hebben 119 van de 148 geselecteerde deelnemers de
vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responsratio van 80.4%. De respondenten komen
uit 24 projectteams, variërend in omvang van 3 tot 20 personen en met een gemiddelde
grootte van 6.2.

Van de respondenten had 79% een Nederlandse nationaliteit. Het aandeel van mensen
werkzaam in het buitenland was 10%, verdeeld over 4 teams. Drie van deze teams
functioneerden als semi-virtuele teams, waarbij overleg vaak plaatsvond via internet en
telefoon. De samenhang in hun werkzaamheden lag in de implementatie van een
softwareverbetering op verschillende locaties. Het vierde team had dezelfde opzet als de
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andere teams, maar had een multinationaal karakter vanwege hun werkzaamheden op de
grens.

De onderzoeksgroep bestond voor 74% uit mannen, wat kenmerkend is voor de ICT
consulting. De gemiddelde leeftijd was 30,4 jaar wat redelijk overeenkomt met het
bedrijfsgemiddelde van 29 jaar. De afname vond plaats in de maanden maart en april van
2008. Deelname aan het onderzoek vond plaats op vrijwillige basis.

Teamkarakteristieken
De teams en teamleden die zijn ondervraagd komen voor het grootste deel van de bedrijfstak
System Integration and Technology (SI&T). Drie teams komen uit de management consulting
bedrijfstak en één uit de tak enterprise. Eén team was onderdeel van 'corporate' , namelijk een
human resource team, de rest was werkzaam voor een klant. Deze projectteams hielden zich
voornamelijk bezig met ERP-systemen SAP en Oracle. Het ging meestal van het doorvoeren
van een vernieuwing of verbetering van een module van de ERP-systemen. De systemen
zitten complex in elkaar en zijn in hoge mate aangepast op de wensen van de klant. Hierdoor
is de implementatie van iedere verbetering een complex project, wat een multifunctioneel
projectteam vergt. Er worden dan vaak twee teams gevormd: een functioneel team en een
technisch team. Het functionele team wordt gevormd door mensen met de specialismen (zoals
finance, human resources, supply chain) die relevant zijn voor de module die wordt
geïmplementeerd. In het functionele team worden mensen van klant opgenomen of in hoge
mate betrokken. Het technische team houdt zich voornamelijk bezig met de fysieke bouw van
de module. Accenture heeft voor het technische gedeelte een speciale bedrijfstak ingericht,
Accenture Technology Solutions. De technische teams worden gevormd door mensen uit deze
bedrijfstak. De respondenten in het onderzoek zijn voornamelijk werkzaam in de Consuiting
bedrijfstak. Hierdoor zijn de ondervraagde teams voornamelijk functionele teams. Van alle
ondervraagde teams is er één technisch.

4.3 Procedure

Voor het verkrijgen van de antwoorden is gebruik gemaakt van een online-vragenlijst, die de
deelnemers in hun eigen tijd konden beantwoorden. De vragenlijst bestaat uit 125 vragen met
voornamelijk 5-puntsschalen, enkele vragen hebben 7-puntsschalen (zie Appendix 111:
Vragenlijst). Het kostte de deelnemers 15 tot 20 minuten om de vragenlijst in te vullen. In de
vragenlijst is gevraagd naar individuele temporele verschilvariabelen, bestaande uit Time
Urgency, Temporal Focus, Pacing Style en Procrastination. Verder werd er gevraagd naar de
teamprocessen coördinatie, communicatie, conflict, potency en temporele consensus.
Teameffectiviteit is gemeten door te vragen naar de teamperformance en houding ten opzichte
van het team. De vragen hierover gingen in op de tijdigheid, creativiteit, levensvatbaarheid
van het team, professionele ontwikkeling en teamprestatie.

4.4 Onderzoeksmaten

Voorafgaand aan de data-analyse zijn de schalen getest op hun interne validiteit en
betrouwbaarheid. Voor elke schaal werd middels een factor-analyse bepaald of de items bij
elkaar passen en daadwerkelijk hetzelfde meten. Daarnaast is Cronbach's alfa's berekend om
de betrouwbaarheid van de meting te bepalen. Voor een betrouwbare schaal is een alpha van
minimaal 0.7 nodig (Nunnally & Bernstein, 1994). De data is geanalyseerd op groepsniveau.
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De scores op individueel niveau zijn geaggregeerd om tot een construct op teamniveau te
komen.

Individuele temporele verschilvariabelen

Pacing style wordt gemeten door de schalen welke zijn ontwikkeld door Gevers et al (2008).
De stijl 'deadline action' pacing style bevat zeven items en vertoonde een betrouwbaarheid
van 0.74, wat ook voldoende is om opgenomen te worden in het verdere onderzoek. Een
voorbeeld van deze items is "Ik krijg niet veel gedaan voor een project totdat de deadline
dichtbij is".
De stijl 'constant action' pacing style bevat tevens zeven items. De schaal is gemeten op
individueel niveau. Een voorbeeld van deze items is "Ik spreid mijn werk gelijkmatig over de
tijd". De betrouwbaarheid van deze schaal is 0.77 wat ruim voldoet aan de minimale
vereisten.
U-shape pacing style is de laatste stijl die is getest. Ook deze schaal bestaat uit zeven items en
had een betrouwbaarheid van 0.74. Deze schaal wordt gebruikt in de verdere analyse. Een van
de gebruikte items is "Ik doe het minst halverwege de toegewezen tijd".

Time urgency is gemeten door gebruik te maken van de zes items zoals ontwikkeld door
Landy et al (1991). Een voorbeeld van de items die zijn gebruikt voor deze schaal is "Ik haast
mijzelfvaak om ergens te komen, zelfs als ik alle tijd heb". De betrouwbaarheid van de schaal
was 0.59 . Dit is een tegenvallend resultaat; desalniettemin zal de schaal worden
meegenomen omdat het een essentieel onderdeel vormt van de hypothesen. Bij de
interpretatie van de uitkomsten zullen we er echter rekening mee moeten houden dat een lage
betrouwbaarheid kan leiden tot een lagere samenhang met andere variabelen in het onderzoek.
Diversiteit in Time Urgency is gemeten met de formule van Zenger and Lawrence (1989).

Hier betekent D de ongelijkheid van teamlid i uit team G op de te onderzoeken variabele.~ is
de score op de variabele en ~'m is de gemiddelde score van de teamleden uit team G op de
betreffende variabele. De formule komt overeen met de formule van de standaard afwijking
bij een normale verdeling.

Temporal Focus is gemeten door een schaal ontwikkeld door Shipp en Edwards (onder
review). Deze schaal is onderverdeeld in twee sub-schalen van elk vier items. Een sub-schaal
richt zich op het de present focus, waarvoor vier items zijn gebruikt. Een voorbeeld van de
gebruikte items is: "Ik leef in het heden". Deze sub-schaal had een betrouwbaarheid van 0.86.
De andere sub-schaal meet het toekomst-perspectief. Een van de vier gebruikte items die
gebruikt is in deze schaal is "Ik denk na over wat de toekomst te bieden heeft". Deze schaal
had een betrouwbaarheid van 0.85.

Procrastination is gemeten door de acht items uit de schaal van Van Eerde (2003) te
gebruiken. Een voorbeeld van de items die zijn gebruikt is "Ik begin later dan gepland". De
betrouwbaarheid van deze schaal was 0.83.

Teamprocessen

Om het teamproces in kaart te brengen is gebruik gemaakt van verschillende schalen voor
coördinatie, communicatie, conflict, Temporal Consensus en Potency.
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Coördinatie is gemeten door vier items van Gevers (2004). Deze schaal had een
betrouwbaarheid van 0.73. Een voorbeeld van de items is "De leden in mijn team werken
effectief samen". Coördinatie wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de individuele
percepties van de gecoordineerdheid van de teamactiviteiten.
Communicatie zoals gezien door de respondenten is gemeten door een schaal welke drie items
bevat en is overgenomen van Kluitmans (2008). De schaal liet een betrouwbaarheid zien van
0.71. Een voorbeeld van een item uit deze schaal "De teamleden bespreken hun werk vaak
met elkaar". In de items wordt naast de frequentie van communicatie ook gevraagd of
communicatie gewaardeerd wordt. Voor het tijdsaspect zijn we voornamelijk geïnteresseerd
in de frequentie van communicatie.
Conflict is gemeten met de conflictschalen zoals ontwikkeld door Jehn (2001). Deze schaal
meet conflict op drie niveaus: relationeel-, taak- en procesconflict, zoals besproken in het
theoretische kader. Een voorbeeld van een conflict item is "Hoe vaak worden er mensen
kwaad tijdens het werken inje team". Uit een factoranalyse (zie Appendix II: Factoranalyse)
bleek echter dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de 3 sub-schalen, waarna
besloten is de drie niveau's samen te nemen. De gezamenlijke betrouwbaarheid is 0.84.
Temporal consensus is gemeten door een schaal die is overgenomen uit het werk van Gevers
(2004). De schaal bevat vier items en had een interne consistentie van 0.74. Een voorbeeld
van de gebruikte items is "In mijn team hebben we dezelfde ideeën over het halen van
deadlines". De temporele consensus wordt hier bepaald door de perceptie van temporele
consensus van de respondenten.
Potency is gemeten met vijf items van de oorspronkelijke acht items van de schaal van Guzzo
et al (1993). De items uit deze schaal zijn overgenomen uit het artikel van Gevers (2004). Een
voorbeeld uit deze schaal is "Dit team heeft vertrouwen in zichzelf'. De betrouwbaarheid van
de schaal is bepaald op 0.85.

Teameffectiviteit

Teameffectiviteitsmaten zijn onder te verdelen in drie pijlers voor teameffectiviteit, prestatie
uitkomsten, attitude-uitkomsten en gedragsuitkomsten (Cohen, 1997). Uit interviews met
personen van de Human Resources afdeling van Accenture heeft geleid tot een beschrijving
van teameffectiviteit volgens Accenture. Gebaseerd daarop zijn de te meten
teameffectiviteitsmaten gekozen. De steekproef is een momentopname, waarbij teams op een
willekeurig moment in de levenscyclus van het project ondervraagd worden. Dit maakt het
lastig om de derde pijler van teameffectiviteit, de gedragsuitkomsten te meten. We meten
teameffectiviteit daarom als volgt.

Chang en Bordia (2001) stellen dat een effectief team vanuit de organisatie gezien, niet alleen
de overall effectiviteit van de organisatie moet verhogen, maar ook haar eigen bestaan
duurzaamheid geven (System Viability) en haar leden helpen om professioneel te groeien.
Accenture verwacht van haar medewerkers naast hoge performance ook een out-of-the-box
benadering. In de dagelijkse werkzaamheden wordt vaak beroep gedaan op de kwaliteit van
het vinden van een creatieve oplossing. De prestatiemaat creativiteit wordt daarom gemeten
als aanvulling op de teameffectiviteitsmaten. Ze vormen een onderdeel van de prestatie
uitkomsten. Teameffectiviteit is gemeten door de factoren Creativity, System Viability,
Professional Growth en Team Performance. Deze effectiviteitsmaten kunnen worden
onderscheiden in prestatie- en attitude-uitkomsten. Creativity en Team Performance zijn
prestatie-uitkomsten; System Viability en Professional Growth behoren tot de groep van
attitude-uitkomsten. De gevoelens en gedachten van de teamleden over hun werk wordt
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gemeten in de attitude-uitkomsten. Door een goede werksfeer te creëren blijft de werknemer
tevreden en ontstaat er een vruchtbare en duurzame basis voor toekomstige werkzaamheden.
De mate waarin deze basis bestaat wordt gemeten door System Viability en Professional
Growth.

System viability is gemeten met drie items, waarvan twee afkomstig van het artikel van Chang
en Bordia (2001). Een derde item is geconstrueerd om de schaal te completeren. Een
voorbeeld van de items in deze schaal is "Ik heb plezier in het werken met andere teamleden".
Deze schaal had een betrouwbaarheid van 0.72.
Professional growth is gemeten door drie items, waaronder "Ik ben veel kennis rijker
geworden door het werken aan dit project". Twee van de items waren eveneens afkomstig uit
het werk van Chang en Bordia (2001). Een derde item is geconstrueerd om de schaal te
completeren. De alpha voor deze schaal was 0.81.

Teamprestatie is gemeten aan de hand van drie prestatie-indicatoren zoals opgesteld door
Henderson en Lee (1988). Zij stellen dat teamperformance wordt bepaald door de efficiëntie,
effectiviteit en tijdigheid van het team. Een voorbeeld van een vraag over efficiëntie is "Hoe
scoort uw team op het gebied van de hoeveelheid werk dat wordt verzet door het team ten
opzichte van andere teams". Een van de vragen over effectiviteit luidde "Hoe scoort uw team
op de kundigheid van het team om de doelen te halen die gesteld zijn voor het project ten
opzichte van andere teams". De stellingen over tijdigheid zagen er als volgt uit "Mijn team
bereikte zijn doelen zo snel als het kon". De betrouwbaarheid van de schaal is gemeten op
0,73. Aanvankelijk zou er een onafhankelijk persoon gevraagd worden, maar deze bleek
minder goed zicht te hebben op de teamperformance. De teamprestaties zijn beoordeeld door
leden van het team zelf, alsook door een leidinggevende. Deze leidinggevende had vaak de
supervisie over het team, maar stond niet dicht genoeg bij het team om zicht te hebben op de
teamprocessen en -prestaties. Uit een gepaarde t-toets bleek echter dat er geen significant
verschil bestaat tussen het oordeel van de teamleden (M=5.11 , SD=.68) en het oordeel van de
teamleider over de teamprestaties (M=5.08 , SD=.36). De gepaarde t-test laat zien dat het
verschil (t(23)=.23, ns.) niet significant is. Er is daarom besloten om het gemiddelde te
nemen van deze beide scores als uiteindelijke indicatie voor de teamprestatie. Naast
teamprestatie is creativiteit als aanvullende prestatiemaat meegenomen in het onderzoek.

Creativiteit is gemeten door vier items in de vragenlijst. Drie van deze items zijn afkomstig
uit een artikel van üldham en Cummings (1996). De vierde is zelf ontwikkeld om de schaal te
completeren. Een voorbeeld van de gebruikte items is "Mijn team is erg origineel in zijn
werk". Deze schaal liet een betrouwbaarheid zien van 0,84.
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ffi .. . matenTabel 1: Factoranalyse op e ectlvltelts

Component

1 2 3 4

Creativity 1 -.86

Creativity 2 -.73

Creativity 3 -.86

Creativity 4 -.78

System Viability 1 .71

System Viability 2 .74

System Viability 3 .79

Professional Growth 1 .79

Professional Growth 2 .74

Professional Growth 3 .79

Team Performance 1 .6

Team Performance 2 .68

Team Performance 3 .79

Team Performance 4 .61 -.31

Team Performance 5 .53

Team Performance 6 .68

Team Performance 7 -.62

Team Performance 8 .56

Team Performance 9 .38 .46

Er is een factoranalyse uitgevoerd op de uitkomstmaten (Tabel 1). Hiermee wordt aangetoond
dat, conform de verwachtingen, de verschillende uitkomstmaten laden op verschillende
factoren wat betekent dat de factoren complementair aan elkaar zijn en iedere factor een ander
aspect van de teamprestaties meet. Enkel item TP9 blijkt op twee verschillende componenten
ongeveer evenveel te laden. Om deze reden zal TP9 niet worden opgenomen in de
performanceschaal.

4.5 Controle Variabelen
Om de teams beter vergelijkbaar te maken zijn er controlevariabelen opgenomen in de
analyse. De controlevariabelen zijn exogene factoren die niet veranderen gedurende het
project en buiten het onderzoeksdomein vallen. Toch kunnen zij het onderzoek wel
beïnvloeden. Om hun eventuele effect mee te nemen, zullen ze worden opgenomen in de
regressiemodellen. We beschouwen de teamgrootte, de gemiddelde leeftijd en geslacht van de
ondervraagde fractie uit het gehele team. Daarnaast beschouwen we de gemiddelde team
tenure, wat het aantal werkzame maanden op het huidige project representeert. De correlaties
van de vier controlevariabelen met proces- en uitkomstvariabelen kunnen worden afgelezen in
de correlatietabel (Tabel 5). De controle variabelen gemiddelde teamgrootte en geslacht
blijken geen significante relatie te hebben met de proces- of uitkomstvariabelen. De
gemiddelde leeftijd en team tenure hebben wel een significante correlatie met de
procesvariabelen. Daarom is ervoor gekozen om in de analyses te controleren voor het effect
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van de gemiddelde leeftijd en team tenure. Wanneer er teams langer bij elkaar zijn (r=.57,
p<.OI) en als de gemiddelde leeftijd hoger ligt (r=-.37, p<.05) is er meer conflict in het team,
hetgeen kan worden afgelezen uit de correlatietabel (Tabel 5).

4.6 Discriminantanalyse

Om te voorkomen dat er variabelen dezelfde fenomenen verklaren is een factoranalyse gedaan
op de variabelen die in hoge mate correleren. Variabelen die in hoge mate correleren, kunnen
worden opgemaakt uit Tabel 5. Tabachnick en Fidel (1996) stellen dat het gevaarlijk is om
twee variabelen op te nemen in een regressieanalyse die een correlatie hebben hoger dan 0.7 .
In de latere regressieanalyse kunnen de variabelen dezelfde modelvariantie verklaren,
waardoor de variabelen minder significant lijken. Hiervoor wordt een factoranalyse
uitgevoerd. Uit de correlatiematrix (Tabel 5) blijkt dat er een erg hoge correlatie bestaat
tussen de schalen voor conflict en coördinatie (r=-.75, p<.OI). Vandaar dat we op de items
van deze schalen nog een factoranalyse hebben uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de
schalen onderling differentiëren.

Conflict en Coördinatie
Voor de procesvariabelen conflict en coördinatie blijkt dat ze tegenovergesteld laden op
voornamelijk één factor (zie Appendix II: Factoranalyses). Uit de scree-plot kan worden
afgelezen dat de knik zit in de tweede factor. Hieruit kan worden opgemaakt dat er één
achterliggende component bestaat die deze twee variabelen voor het grootste deel
beïnvloeden. Uit de correlaties in Tabel 5 blijkt dat de twee variabelen tevens significant
correleren met dezelfde variabelen. Coördinatie scoort echter slecht op de F-test (Tabel 2),
waardoor het niet als teamlevel variabele kan worden beschouwd. Conflict wordt daarom
gebruikt in onze verdere analyse.
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4.7 Data-analyse

Alle data is geanalyseerd op teamniveau. De individuele scores zijn daarvoor geaggregeerd
naar het teamniveau (zie Tabel 2). Hieruit zijn gemiddelde, minimum en maximum scores
bepaald. Voor individuele verschilvariabelen time urgency en tempora/focus zijn ook de
diversiteitscores berekend.

Opmerking. N= steekproefgrootte; Min = m11l11Ilum; Max = maxtrnum; M = means; SD = standard devlatlons; F=f
waarde; sig=significantie van F waarde; S =Skewness; K =Kurtosis

Tabel 2: Beschrijvende statistieken (N=24)

Min Max M SD F sig S K

1 gem. Constant Action 2.25 3.43 2.79 0.33 0.10 -0.70

2 gem. Deadline Action 2.57 3.76 3.12 0.33 -0.14 -0.53

3 gem. U-shape 2.14 3.43 2.67 0.29 0.56 0.96

4 gem. Time Urgency 2.89 3.71 3.16 0.20 1.02 1.02

5 div. Time Urgency 0.19 0.89 0.51 0.19 0.54 -0.40

6 gem. Future Focus 3.17 4.12 3.81 0.29 -0.92 -0.22

7 div. Future Focus 0.00 1.24 0.49 0.34 0.52 -0.30

8 gem. Present Focus 2.88 4.17 3.50 0.33 0.11 -0.48

9 div. Present Focus 0.00 1.42 0.71 0.35 0.44 -0.03

10 gem. Procrastination 1.31 2.93 2.24 0.40 -0.32 -0.21

11 gem. Coordination 2.83 4.25 3.48 0.36 1.26 .22 0.24 -0.41

12 gem. Communication 2.78 4.50 3.93 0.35 1.56 .07 -1.54 4.44

13 gem. Conflict 1.33 2.59 2.05 0.34 1.52 .09 -0.45 0.92

14 gem. Shared Temp. Cog. 2.75 4.38 3.53 0.40 1.71 .04 0.13 -0.36

15 gem. Potency 3.40 4.60 3.94 0.30 1.22 .25 0.10 -0.43

16 gem.Creativity 2.50 5.88 4.79 0.73 2.42 .00 -1.26 2.92

17 gem. System Viability 3.00 4.67 3.96 0.37 1.30 .19 -0.56 1.12

18 gem. Professional Growth 2.44 4.52 3.62 0.51 2.05 .01 -0.29 -0.24

19 gem. Team Performance (self) 4.47 5.78 5.07 0.36 2.47 .00 -0.02 -0.76

20 Team Performance 4.04 6.28 5.08 0.46 0.11 1.55
..

In een one-way ANOVA is de F-waarde bepaald voor de variantie van de scores binnen het
team, ten opzichte van de variantie buiten het team. Deze test is uitgevoerd om de
betrouwbaardheid van de beoordeling van de teamleden vast te stellen. Voor de f-waarden die
significant zijn, verschilt de variantie binnen het team significant van die van de variantie
buiten het team. Voor de variabelen coördinatie, potency en system viability geldt dat de
variantie binnen het team niet significant afwijkt van de scores buiten het team. Teamleden
scoren dus niet significant anders op deze schalen dan collega's van buiten het team. De
betrouwbaarheid van deze teamlevel variabelen is daarom laag. Het is mogelijk dat bepaalde
teams de steekproef hierbij in grote mate beinvloeden. We testen daarom of er beter gescoord
wordt op teamlevel niveau, wanneer bepaalde teams uit het onderzoek worden geëlimineerd.

4.8 Semi-virtuele en lage respons teams

Drie teams van de onderzochte steekproef zijn semi-virtuele teams. De teamleden van die
teams ontmoeten elkaar eens in de twee of drie weken, maar coördineren hun taken daarnaast
dagelijks via internet of telefoon. Omdat de teams elkaar wel regelmatig face-to-face
ontmoeten, zijn zij niet volledig virtueel. Omdat zij in mindere mate contact hebben, kan het
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zijn dat deze teams te veel verschillen van mening over het teamproces. Daarbij is er met de
virtuele teams geen face-to-face contact geweest, waardoor er mogelijk minder zorg besteed is
aan het correct invullen van de vragenlijsten. We testen de data, wanneer we de virtuele teams
niet opnemen in het onderzoek. De F-test op de teamlevel variabelen zou dan beter uitpakken.

Tabel 3: Beschrijvende statistiek (N=21) zonder semi-virtuele teams

Min Max M SO F sig S K

12 gem. Coordination 2.83 4.08 4.08 0.32 1.00 .47 -0.09 -0.26

13 gem. Communication 2.78 4.5 4.50 0.37 1.86 .03 -1.51 3.84

14 gem. Conflict 1.33 2.59 2.59 0.34 1.78 .04 -0.41 -0.18

15 gem. Shared Temp. Cog. 2.75 4.38 4.38 0.40 1.70 .05 0.03 -0.14

16 gem. Potency 3.4 4.6 4.60 0.32 1.68 .06 0.07 -0.67

17 gem.Creativity 2.5 5.88 5.88 0.76 2.17 .01 -1.28 2.71
18 gem. System Viability 3 4.67 4.67 0.37 1.69 .05 -0.64 1.42

19 gem. Professional Growth 2.44 4.33 4.33 0.49 1.77 .04 -0.61 0.02

20 gem. Team Performance (self) 4.52 5.78 5.78 0.34 2.13 .01 0.09 -0.55

Uit deze scores blijkt dat er overall, en met name op de variabelen potency en system viability
meer overeenstemming bestaat tussen de teamleden als we de virtuele teams elimineren van
de samble. Coordinatie wordt echter minder significant.

Verder zijn er vijf teams in het onderzoek betrokken waarvan slechts twee personen de
vragenlijst hebben ingevuld. Door de lage steekproef kan het zijn dat enkele personen de
teamlevel variabelen in grote mate hebben beïnvloed. We testen daarom de teams waarvan
twee teamleden de teamscore hebben bepaald op hun invloed op de teamlevel variabelen.

Tabel 4: Beschrijvende statistiek (N=19) zonder lage-respons teams

Min Max M SO F sig S K

12 gem. Coordination 2.83 4.08 4.08 0.33 1.18 .29 0.16 -0.44

13 gem. Communication 2.78 4.5 4.50 0.38 2.12 .01 -1.50 3.75

14 gem. Conflict 1.48 2.59 2.59 0.31 1.52 .10 -0.49 -0.29

15 gem. Shared Temp. Cog. 2.75 4.12 4.12 0.36 1.69 .06 -0.11 -0.37

16 gem. Potency 3.46 4.6 4.60 0.30 1.34 .18 0.26 -0.34
17 gem.Creativity 2.5 5.88 5.88 0.78 3.15 .00 -1.20 2.55

18 gem. System Viability 3 4.67 4.67 0.38 1.66 .06 -0.62 1.15

19 gem. Professional Growth 2.44 4.52 4.52 0.54 2.68 .00 -0.34 -0.22

20 gem. Team Performance (self) 4.47 5.78 5.78 0.36 2.95 .00 0.06 -0.62

Uit deze cijfers blijkt niet dat de teams met twee respondenten de teamlevel variabelen minder
betrouwbaar maken.

We kunnen concluderen dat de virtuele teams weinig betrouwbare resultaten hebben laten
zien. Door ze uit het onderzoek te elimineren worden de teamlevel variabelen betrouwbaarder
gemeten. Doordat we kiezen voor conflict boven coördinatie, kunnen we alle variabelen
aggregeren naar het teamniveau. De variabele coördinatie, die al minder betrouwbaar is
gemeten, wordt daarom niet verder meegenomen in het onderzoek.

In het volgende hoofdstuk zal een regressieanalyse naar de effecten van de individuele
temporele verschilvariabelen op het teamproces en de teameffectiviteit worden besproken.
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Tabel 5: Spearman's correlatiecoëfficienten op teamniveau (N= 21 )

M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(5
1 Teamgrootte 5.71 4.35

~ 2 gem. geslacht 1.21 0.28 -.03-r:::: 3 gem. leeftijd 29.80 3.32 .
0 .27 -.44
0

4 gem. team tenure 7.05 5.17 - -.53 -.35 .68
5 gem. constant action 2.76 0.33 -.11 .09 -.31 -.40· .77
6 gem. deadline action 3.15 0.33 .24 .15 .17 .13 -.41 · .74
7 gem. u-shape 2.68 0.31 .13 .48

.
-.30 -.08 -.08 .01 .74

8 div. constant action 0.62 0.30 .15 .02 .15 .14 .08 .06 .03
9 div. deadline action 0.62 0.28 .13 .25 -.18 -.26 .09 .10 .18 .22

10 div. u-shape 0.67 0.31 -.06 .19 -.10 .05 -.15 -.26 .37
.

.04 .28-;::, 11 gem. time urgency 3.17 0.21c. .28 .21 -.06 .20 -.29 .35 .23 -.25 .07 .21 .59r:::: · ·12 div. time urgency 0.50 0.19 .39 -.18 .08 .38 -.13 .15 -.08 .15 -.12 -.05 -.20
13 gem. future focus 3.81 0.30 -.22 .34 -.61- -.46· .19 -.01 .28 -.33 .19 .41

.
.19 -.24 .85

14 div. future focus 0.43 0.31 · .. · .43· -.26.47 -.27 .26 .62 -.40 -.14 .03 .31 -.12 .27 .15
15 gem present focus 3.48 0.33 .23 .21 -.07 -.13 -.39· .55

..
-.18 .06 .36 .01 .29 .07 .12 .08 .86

16 div. present focus 0.69 0.34 -.21 -.11 .05 .11 -.01 -.06 .15 .09 -.28 .02 -.18 .01 .06 .03 -.28
17 gem. procrastination 2.27 0.41 .39· .

.42· .01 .34 .23 .36 .83.13 .17 .35 -.32 .42 .21 -.09 -.26 .11 .21

18 gem. communication 3.93 0.37 - .08 -.05 .55- .25 .71I/) .21 .08 .14 .12 -.14 .12 .54 .03 .28 .11 .05 -.17 .11
I/)

19 gem. conflict 2.04 0.34 . - .26 -.40
.

.49
.

-.33 -.06 .16 -.11 .84CP .17 -.04 .37 .57 -.30 .12 .05 .15 -.26 .15 .30
CJ · .0 20 gem. temporal consensus 3.56 0.40 -.27 .03 .24 -.17 -.01 .05 .02 -.08 .28 .16 -.01 -.42 .19 -.19 .30 .18 .16 .32 -.45 .76~

D.
21 gem. potency 3.94 0.32 .11 -.11 .37 .06 -.10 .02 -.08 .23 .27 -.32 .16 .03 .15 .12 -.14 .27 -.02 .16 .85.20 -.16

22 gem. creativity 4.76 0.76 . · .42
.

-.11 .36 .34 .84- -.18 .05 .04 -.17 .00 -.50 .30 -.31 .23 .36 .02 -.43 .22 -.05 -.21 .15 -.24
;::,

23 gem. system viability 3.94 0.37 - .63- -.47
.

.46
.

.35 .30 .72c. -.11 .19 .10 -.18 -.02 .07 .28 .13 .02 -.16 -.21 -.24 .01 -.31 .08 .57 .10- . . - .;::, 24 gem. professional growth 3.61 0.49 .00 .03 .12 .25 -.04 -.04 .22 -.19 .02 .05 .18 -.09 .28 .07 -.04 .44 .34 .47 -.25 .59 .10 .25 .41 .810 · - .. ..
25 Team performance 5.10 0.46 -.14 -.10 .28 .20 -.27 .14 -.13 -.04 -.31 .07 .12 -.40 .05 -.12 .07 .55 .19 .36 -.15 .30 .65 .11 .55 .3q,..:.!!

Opmerking. N=24. Correlaties gemarkeerd met ** zijn significant met p<ü.ül , correlaties gemarkeerd met * zijn significant met p<ü.ü5 (eenzijdige toets). De vetgedrukte cijfers op de diagonaal
zijn de interne consistenties van de schalen gemeten met Cronbach's Alpha. M= mean / gemiddelde; SD= standaard deviatie.
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5. Resultaten

In voorgaand hoofdstuk is beschreven welke variabelen worden opgenomen in het onderzoek.
In dit hoofdstuk zullen we een indicatie geven van de bijdrage van elk van de input- en
procesvariabelen aan de uitkomstvariabelen. Allereerst worden de methode toegelicht in 5.1.
De correlaties zullen dan beschreven worden in sectie 5.2 en 5.3. Tot slot bespreken we de
regressieanalyses in paragraaf 5.4 en 5.5.

5.1 Methode en Analyse

Er is variabelen is hiërarchische multipele regressie toegepast. De variabelen zijn in blokken
toegevoegd. In het eerste blok is gecontroleerd voor de variabele teamgrootte. Blok twee
bevat de gemiddelde waarde van de te onderzoeken variabele. In blok drie is (eventueel) de
standaarddeviatie van de te onderzoeken variabele toegevoegd.

De regressiemodellen zijn gecontroleerd op hun significantie, door de F-waarde te bepalen.
De F-waarde van het model vergelijkt de gemiddelde kwadratensom van de
regressievariabelen van het model met de gemiddelde kwadratensom van de residuen (Hair et
al, 2006). De F-waarde representeert de ratio van verklaarde variantie ten opzichte van de
onverklaarde variantie in het regressiemodel. Regressiemodellen waar meer variantie wordt
verklaard zijn significanter.

Er is tevens getest op eventuele mediatie-effecten. Hiervoor zijn de stappen voor het
vaststellen van mediatie van Baron en Kenny (1986) doorlopen (zie Figuur 4).

Figuur 4: Vaststellen van mediatie-effectie

Stap 1: Laat zien dat de initiele variabele (X) gecorreleerd is aan de uitkomstvariabele (Y).
Deze stap stelt vast of er een mediatie-effect kan worden waargenomen. Relatie c wordt
hiermee aangetoond.

Stap 2: Laat zien dat er een relatie bestaat tussen de initiele variabele (X) en de mediator (M).
Relatie a wordt hiermee aangetoond.
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Stap 3: Laat zien dat de mediator (M) is gerelateed aan de uitkomstvariabele (Y). Hier wordt
relatie b mee aangetoond.

Stap 4: Laat zien dat de mediator (M) de relatie tussen de initiele variabele en de
uitkomstvariabele medieert door het effect van X op Y te meten, waarbij gecontroleerd wordt
op M. Bij volledige mediatie is dat effect niet significant geworden. Hiermee wordt relatie c'
aangetoond.

5.2 Relaties van inputvariabe/en met proces- en outputvariabe/en

In deze paragraaf zullen de correlaties worden gepresenteerd. In het voorgaande hoofdstuk is
besproken welke schalen er zijn gemeten. De relaties die hier worden besproken zijn terug te
vinden in Tabel S. In de eerste paragraaf zal worden besproken wat de relaties zijn van de
inputvariabelen met proces- en outputvariabelen. Paragraaf S.3 bespreekt de relaties tussen
proces- en outputvariabelen.

We presenteren eerst de significante relaties tussen temporele verschilvariabe1en met zowel de
proces- als de outputvariabelen.

Pacing styles
De gemiddelde u-shape pacing style hangt positief samen met communicatie in het team
(r=.S4, p<.OI). Dit betekent dat er in teams waar mensen hoger scoren op de u-shape pacing
style er beter wordt gecommuniceerd. Creativiteit hangt negatief samen met de gemiddelde
deadline action pacing style (r=-.SO, p<.OS). Teams waarvan de leden gemiddeld meer
geneigd zijn om hun werk pas te doen als de deadline nadert zijn minder creatief in het
uitvoeren van hun taken.

Temporal Focus - Present
Diversiteit in present focus heeft een positieve correlatie met de procesmaat communicatie
(r=.SS, p<.OI). Dit wil zeggen dat er beter gecommuniceerd wordt in teams waarbij de leden
onderling meer verschillen in present focus. Diversiteit in present focus is bovendien positief
gecorreleerd met de uitkomstmaten system viability (r=0.S7, p<.OI), professional growth
(r=OA4, p<.OS) en team performance (r=O.SS, p<.OI). Teams waarvan de leden onderling
meer verschillen in presentfocus zijn levensvatbaarder, ontwikkelen zich beter op
professioneel gebied en presteren beter.

Temporal Focus - Future
De gemiddelde score op future focus is negatief gecorreleerd met conflict (r=-AO, p<.OS).
Teams met een hogefuture focus hebben dus minder coriflict. Diversiteit infuture focus hangt
echter positief samen met coriflict (r=A9, p<.OS). Dit wil zeggen dat teams waarvan de leden
verschillen infuture focus meer conflict hebben.

Time Urgency
Diversiteit in time urgency is negatief gecorreleerd met temporal consensus (r=-A2, p<.OS).
Teams waarvan de leden onderling verschillen in time urgency komen moeilijker tot
temporele overeenstemming. Diversiteit in time urgency is tevens negatief gecorreleerd met
de uitkomstmaten creativity (r=-A3, p<.OS) en team performance (r=-AO, p<.OS). Teams met
leden die verschillen in time urgency zijn minder creatief en presteren slechter.
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Procrastination
Procrastination vertoont geen significante relaties met proces- of uitkomstmaten. Dit betekent
dat procrastination geen significante invloed heeft op de proces- en uitkomstmaten. In
hypothese 2a wordt een negatieve relatie verondersteld potency. Er is geen grond om aan te
nemen dat deze relatie wel bestaat. We verwerpen daarom hypothese 2a. Ook de relatie met
teamperformance ontbreekt. We verwerpen daarom ook hypothese 2b. We zien in Tabel 5 dat
procrastination significant correleert met de deadline action pacing style (r=.42, p<.05) en
met diversiteit in time urgency (r=.42, p<.05). Teams waarvan de leden gemiddeld meer de
neiging hebben om uit te stellen, bevatten veelal personen met een deadline action pacing
style en zijn vaak diverser in time urgency.

5.3 Relaties tussen proces- en outputvariabelen

De relaties tussen de procesvariabelen en de outputvariabelen zijn onderzocht. De significante
relaties worden toegelicht. Deze relaties kunnen worden afgelezen uit Tabel 5.

Creativiteit
Creativiteit vertoont een positieve correlatie met communicatie (r=.42, p<.05). Dit betekent
dat de teams die beter communiceren creatiever zijn. Verder zijn er geen significante relaties
met procesvariabelen waargenomen.

System Viability
De outputvariabele system viability is positief gecorreleerd aan communicatie (r=.63, p<.O1),
aan temporal consensus (r=.46, p<.05) en negatief gecorreleerd aan conflict (r=-A?, p<.05).
De levensvatbaarheid van het project team wordt dus vergroot wanneer het team beter
communiceert, overeenstemming heeft over temporele aspecten van een taak en wanneer er
minder conflict is binnen het team.

Professional Growth
De outputvariabele professional growth is positief gecorreleerd aan communicatie (r=.4?,
p<.05) en aan temporal consensus (r=.59, p<.Ol). Teams vergroten professionele
ontwikkeling wanneer er beter wordt gecommuniceerd en er meer temporele consensus
bestaat in het team.

Team Performance
De outputvariabele team performance is significant gecorreleerd aan de procesvariabele
potency (r=.65, p<.Ol). Dit wil zeggen dat team beter presteert wanneer het vertrouwen heeft
in de kundigheid van het eigen team.

Pagina 42 van 80



TUle technische universiteit eindhoven

>
accenture
High performance. Delivered.

Opmerking. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn slgmficant met p< 0.05, ** zIJn slgmficant met p< 0.01 (eenzIjdige toets)

Tabel 6: Re2ressieanalyse van de pacin2 styles op communicatie, conflict, temporal consensus en Dotencv.
Communication Conflict Temporal cons. Potency
F Adj. R2 r.. F Adj. R2 r.. F Adj. R2 r.. F Adj. W r..

Model 0.06 .00 1.03 .01 1.57 .10 0.97 .00
gem. leeftijd .10 -.03 .50* .48*
gem. team tenure -.05 .45 -.57* -.17
gem. constant action .07 -.02 .09 -.1
div. constant action .03 .05 -.07 -.02

Model 0.28 .00 1.25 .05 2.40* .22 0.95 .00
gem. leeftijd .12 -.04 .51* .48*
gem. team tenure -.01 .43 -.50* -.13
gem. deadline action -.08 -.02 .11 -.08
div. deadline action .24 -.19 .30 -.03

Model 2.39* .22 1.15 .03 2.50* .23 1.11 .02
gem. leeftijd .25 0 .56* .51*
gem. team tenure -.14 .46* -.57* -.15
gem. u-shape .65** .15 .02 -.02
div. u-shape -.09 -.09 .34 .19

.. .. .. .

Tabel 7: Regressieanalyse van de pacing styles op creativity, system viability, professional growth en team
~

Opmerkmg. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn slgmficant met p< 0.05, ** zIJn slgmficant met p< 0.01 (eenzIjdige toets).

per ormance.
Creativity 5ystem viability Professional growth Team performance
F Adj. R2 r.. F Adj. R2 r.. F Adj. W r.. F Adj. R2 r..

Model 1.57 .10 0.72 .00 0.44 .00 1.09 .02
gem. leeftijd .40 .29 -.08 .14
gem. team tenure -.43 -.41 .29 -.11
gem. constant action .12 -.03 .21 -.45*
div. constant action -.28 .16 -.22 -.05

Model 3.12* .30 0.62 .00 0.30 .00 0.59 .00
gem. leeftijd .41* .30 -.09 .12
gem. team tenure -.36 -.41 .25 -.02
gem. deadline action -.39* .09 -.17 .11
div. deadline action .37* -.01 .13 -.31

Model 1.71 .13 1.59 .10 .38 .00 0.39 .00
gem. leeftijd .47* .37 -.02 .20
gem. team tenure -.54* -.42 .16 .03
gem. u-shape .23 .42* .17 .09
div. u-shape .16 -.22 .12 .20

.. .. ...

Pagina 43 van 80



TUle technische lmiversiteit eÎndhoven

>
accenture
Highperformance. Delivered.

5.4 Regressieanalyse Pacing 5tyles

In het voorgaande hoofdstuk zijn de correlaties van de onderzochte variabelen besproken.
Daarmee is een duidelijk geworden welke variabelen onderling verband hebben met elkaar.
Met een regressieanalyse zullen we de sterkte en significantie van die relaties meten. De
pacing styles die worden onderzocht zijn de constant action pacing style, de deadline action
pacing style en de u-shape pacing style. We testen of deze variabelen een significante bijdrage
leveren aan teamprocessen en uitkomstmaten. In deze paragraaf zal hypothese 1 worden
getest. In Tabel 6 en Tabel 7 geven de resultaten weer van de regressieanalyse op de
pacingstyles.

Constant Action
De constant action pacing style blijkt een negatieve bijdrage te leveren aan de team
performance (~=-.4S, p<.OS). Teams met mensen die hoog scoren op de constant action
pacing style presteren slechter. Het regressiemodel voor team performance is echter niet
significant, waardoor de relatie minder waarde heeft.

U-shape
De gemiddelde score van het team op de u-shape pacing style blijkt een significant positief
effect te hebben op de procesmaat communicatie (~=.6S, p<.OI). Teams waarvan de leden
hoog scoren op de u-shape pacing style communiceren beter. De u-shape pacing style draagt
daarbij positief bij aan de system viability (~=.42, p<.OS). Teams die gemiddeld hoog scoren
op de u-shape pacing style zijn daarom levensvatbaarder. Die relatie is echter zwak, omdat het
regressiemodel niet significant is.

Deadline Action
De gemiddelde teamscore op de deadline action pacing style blijkt een negatieve bijdrage te
leveren aan de uitkomstmaat creativiteit (~=-.39, p<.OS). Teams die hoger scoren op de
deadline action pacing style, zijn minder creatief in het uitvoeren van hun taken. Teams die
laag scoren op deze stijl zijn daarom positief gerelateerd aan creativiteit. Diversiteit in
deadline action pacing style draagt ook positief bij aan de uitkomstmaat creativiteit W=.37,
p<.OS). Teams waarvan de leden bestaan uit een mix van leden met een early action en leden
met een deadline action pacing style zijn creatiever in het uitvoeren van hun taken.

In hypothese 1g wordt verondersteld dat de gemiddelde deadline action pacing style een
negatief effect heeft op het halen van deadlines en daarmee op de teamprestatie. Een negatief
effect op het halen van deadlines, die tot uiting zou komen in de team performance, is niet
gevonden. We verwerpen daarom hypothese 1g. Uit de regressieanalyse blijkt dat de
creativiteit wel wordt beïnvloed. De gemiddelde deadline action pacing style belemmert,
volgens de verwachting, de creativiteit van het team. We nemen hypothese lh daarom aan.

Diversiteit in Pacing Style
De variabele diversiteit in pacing style blijkt niet significant bij te dragen aan het teamproces
ofteamuitkomsten. In hypothese la wordt gesteld dat gelijkheid van pacing styles bijdraagt
aan het krijgen van temporal. Tabel 6 laat zien dat diversiteit in pacing styles geen negatieve
relaties hebben met de procesmaten temporal consensus, communication en conflict waardoor
geen bewij s is gevonden voor hypotheses 1a, 1b en 1c. Door het ontbreken van de relatie
tussen gelijkheid in pacing styles en de procesmaten, ontbreekt tevens bewijs voor hun
mediatie-effect. We verwerpen daarom ook de hypotheses ld, Ie en lf.
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d I re u-shape pacing style - system viability. rT b 18 M d· r n t

Opmerkmg. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn significant met p< 0.05, ** zijn significant met p< 0.01 (eenzijdige toets)

a e : e la le-e ec van commUDIca IOn op e re a I

System viability

F Adj. W B

Model 1 Model 1.59 .10
gem. leeftijd .37
gem. team tenure -.42
gem. u-shape .42*
div. u-shape -.22

Model 2 Model 6.97** .60
gem. leeftijd .17
gem. team tenure -.30*
gem. u-shape -.10
div. u-shape -.15

gem. communication .81 ***
..

Tabel 9: Regressieanalyse van procesmaten op creativity, system viability, professional growth en team
ti

Opmerking. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn significant met p< 0.05, ** zIJn slgmficant met p< 0.01 (eenzIjdige toets)

per ormance.
Creativity System viability Prof. growth Team perf.

F Adj. R2 B F Adj. W B F Adj. W B F Adj. R2 B

Model 3.88** .46 7.20*** .65 8.33*** .69 3.22* .40

gem. leeftijd .07 .22 -.43 -.42

gem. team tenure -.40 -.19 .60** .37

gem. communication .45* .65*** .45 .04

gem. conflict .24 -.37 -.10 .06

gem. temporal cons. .26 -.06 .60** .45

gem. potency .31 -.09 -.02 .71**
.. .. ...

Effecten van mediatoren
De relatie tussen de gemiddelde u-shape pacing style en system viability wordt mogelijk
gemedieert door de procesvariabele communication. Hiervoor zijn de stappen voor het testen
van mediatie van Baron and Kenny (1986) gebruikt. Tabel 8 laat zien dat er een effect bestaat
van de gemiddelde u-shape pacing style op system viability (p=.42, p<.05), maar dat het
model waar deze relatie uit voortkomt niet significant is.. Uit Tabel 6 blijkt dat gemiddelde u
shape pacing style een positief effect heeft op communication. Tabel 9 laat zien dat
communication bijdraagt aan system viability (p=.65, p<.OOl). Wanneer communication wordt
opgenomen in het regressiemodel kan worden afgelezen dat de relatie tussen u-shape pacing
style en system viability volledig wordt gemedieerd door communication en dus het effect op
system viabilty opheft. Door het opnemen van communication is er een toename in verklaarde
modelvariantie van 50% (~R2=.50). Er is geen sprake van mediatie, omdat de directe relatie
tussen u-shape pacing style en system viability niet is gevonden. We spreken daarom van een
indirect effect.
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Conclusies
Teams die bestaan uit leden die gemiddeld hoger scoren op de u-shape pacing style
communiceren beter en zijn daarbij levenvatbaarder. De bijdrage van de gemiddelde u-shape
pacing style aan de levensvatbaarheid van het team wordt niet gemedieerd, maar heeft een
indirect effect via de procesvariabele communication. Teams waarvan de leden hoog scoren
op de deadline action pacing style zijn gemiddeld minder creatief. Teams die divers zijn op
deadline action pacing style zijn creatiever.

Onze veronderstelling dat gelijkheid in pacing styles zou leiden tot betere teamprocessen is
niet bekrachtigd. Er zijn geen bewijzen gevonden voor een positieve bijdrage aan temporal
consensus, communication of conflict. Ook is de verwachting dat de gemiddelde deadline
action pacing style een negatief effect zou hebben op de teampresatie niet waar geworden.
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Opmerkmg. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn significant met p<.05, ** zIJn sIgnIficant met p<.OI, (eenzIjdIge toets).

Tabel 10: Regressieanalyse van time urgency en temporal focus op de procesvariabelen communication,
t1' Icon Ict, tempora consensus en potency

Communication Conflict Temporal Cons. Potency
F Adj. R2 B F Adj. R2 B F Adj. R2 B F Adj. R2 B

Model 1.38 .07 1.69 .12 2.24 .20 1.99 .17
gem. leeftijd -.12 .11 .44 .54*
gem. team tenure .37 .25 -.36 -.15
gem. time urgency -.15 .30 .12 .36
div. time urgency -.63** .24 -.31 -.10

Model 1.41 .08 2.37* .22 2.77* .26 3.27* .31
gem. leeftijd .33 -.15 .67** .73**
gem. team tenure .08 .22 -.45* -.04
gem. future focus .61* -.39 .45* .61**
div. future focus .00 .27 .06 .13

Model 2.40* .22 2.13 .18 3.30* .32 1.24 .05
gem. leeftijd .18 -.04 .52* .50*
gem. team tenure -.18 .47 -.57** -.16
gem. present focus -.11 -.35 .33* .13
div. present focus .59** -.20 .32 .21

.. .. .. .

Tabel 11: Regressieanalyse van time urgency en temporal focus op creativity, system viability,
ti . I tb t ti

Opmerking. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn slgmficant met p< 0.05, ** zIJn significant met p< 0.01, (eenzIjdIge toets).

pro esslOna grow en eam per ormance.
Creativity System viability Professional growth Team performance
F Adj. R2 B F Adj. R2 B F Adj. R2 B F Adj. R2 B

Model 2.00 .17 1.59 .11 1.23 .05 1.51 .09
gem. leeftijd .32 .11 -.26 .14
gem. team tenure -.31 -.03 .57* .20
gem. time urgency .17 -.21 -.01 .36
div. time urgency .35 -.49* -.56* -.32

Model 1.92 .16 1.93 .16 1.95 .16 1.77 .13
gem. leeftijd .55* .48* .-15 .39
gem. team tenure -.46 -.18 .38 .16
gem. future focus .41 .50* .66** .63*
div. future focus .13 -.17 -.03 .12

Model 1.47 .09 3.72* .35 1.30 .06 3.00* .29
gem. leeftijd .41 .37* -.03 .21
gem. team tenure -.54* -.48* .12 -.02
gem. present focus -.17 .13 -.08 .23
div. present focus -.18 .60** .45* .62**

.. .. .. .
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5.5 Regressieanalyse time urgency en temporal focus

We onderzoeken de individuele verschilvariabelen time urgency en temporalfocus op hun significante
contributies aan proces- en uitkomstmaten. De resultaten hiervan zijn weergegeven in

Tabel 10 en Tabel 11. In deze paragraaf zullen hypothese 3 en 4 worden getest.

Time Urgency
In hypothese 3a stellen we dat de gemiddelde time urgency in het team een positieve bijdrage
levert aan het vormen van temporele consensus. Uit Tabel 10 blijkt dat hiervoor echter geen
bewijs kan worden gevonden. We verwerpen daarom hypothese 3a. Vanwege het ontbreken
van de relatie met temporele consensus, treedt temporele consensus niet op als mediator en
wordt ook hypothese 3b verworpen. Diversiteit in time urgency heeft een negatieve invloed
op de communicatie W=-.63, p<.Ol) in het team. Diversiteit in time urgency draagt tevens
negatief bij aan system viability (~= -.49, p<.OS) en professional growth (~= -.49, p<.OS). Er is
geen relatie gevonden tussen diversiteit in time urgency en conflict. Hypothese 3c wordt
daarom verworpen. Hoge diversiteit in time urgency van de teamleden leidt tot slechte
communicatie. Tevens zorgt het voor een lagere levensvatbaarheid en voor minder
professionele groei van het team. De gevonden relaties van time urgency komen echter
allemaal voort uit niet-significante regressiemodellen, waardoor de relaties zwak zijn. Er is
geen relatie gevonden tussen diversiteit in time urgency en team performance. Er is daarmee
geen bewijs voor een positieve relatie tussen diversiteit in time urgency en team performance.
Hypothese 3d wordt daarom niet aangenomen.

Temporal focus - present
De individuele verschilvariabele present focus draagt positief en significant bij aan temporal
consensus in het team W=.33, p<.OS). Teams waarvan de leden hoger scoren op gemiddelde
present focus komen, conform de verwachting, eerder tot temporele overeenstemming.
Hypothese 4a kan daarom worden aangenomen. Er is echter geen relatie tussen temporal
consensus en team performance (zie Tabel 9). Er kan daarom geen mediatie-effect worden
waargenomen. We verwerpen hypothese 4b.

Diversiteit in present focus draagt positief en significant bij aan de communicatie (~=.S9,

p<.Ol) in het team. Diversiteit in present focus draagt tevens significant bij aan de
uitkomstmaten system viability (~=.60, p<.Ol) en team performance W=.62, p<.Ol). Teams
waarvan de leden divers zijn in hun focus op het heden communiceren beter, zijn
levensvatbaarder en presteren beter. Zoals verwacht draagt diversiteit in present focus dus bij
aan de teamperformance, waardoor bewijs geleverd is voor hypothese 4c. Diversiteit in
present focus draagt positief bij aan professional growth W=.4S, p<.OS), maar komt voort uit
een niet-significant regressiemodel.

Temporal focus - future
Gemiddelde future focus is significant en positief gerelateerd aan temporal consensus W=.4S,
p<.OS) enpotency W=.61, p<.Ol). Teams waarvan de leden hoger scoren op gemiddelde
future focus komen eerder tot temporele overeenstemming. Teams met een hoge future focus
hebben daarbij meer vertrouwen in de kundigheid van het team.

Future focus is positief gerelateerd aan system viability (~=.SO, p<.OS), professional growth
(~=.66, p<.Ol) en team performance W=.63, p<.OS). De regressiemodellen zijn echter niet
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significant, waardoor de relaties tevens niet-significant zijn. Gemiddelde future focus heeft
een positief verband met communicatie (~=.61, p<.05) in het team, maar komt voort uit een
niet-significant regressiemodel.

Er is geen relatie gevonden tussen diversiteit infuture focus en team performance. Er is
daarmee geen bewijs geleverd voor hypothese 4d. Deze hypothese wordt daarom verworpen.

Effecten van mediatoren
We onderzoeken de relatie tussen diversiteit in present focus en system viability, waar
communication mogelijk optreed als mediator. Ook bekijken we de relatie tussen gemiddelde
future focus en professional growth, waarbij temporal consensus de relatie mogelijk medieert.

nt focus - system viabilitydl·T b 112 M d' . a

Opmerking. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn sIgnIficant met p<.05, ** zijn significant met p<.OI, *** zijn significant
met p<.OOI (eenzijdige toets).

a e : e Iatle-e ect van commUDlcatlon op e re atle prese
System viability

F Adj. R2 r..
Model 1 Model 3.72* .35

gem. leeftijd .37*
gem. team tenure -.48*
gem. present focus .13
div. present focus .60**

Model 2 Model 8.24 .64
gem. leeftijd .26
gem. team tenure -.37*
gem. present focus .20
div. present focus .23

gem. communication .63***
..

Uit Tabel 10 en Tabel 11 blijkt dat diversiteit in present focus positief is gerelateerd aan de
procesvariabele communicatie (~ =.59, p<.O I) en aan de uitkomstvariabele system viability
(~=.60, p<.OI). Tevens draagt communicatie positief bij aan system viability (Tabel 9 ; ~=.65,
p<.OOI). Er is daarmee aan de voorwaarden voor mediatie voldaan. Uit Tabel 12 blijkt dat de
relatie tussen diversiteit in presentfocus en system viability significant wordt gemedieerd door
de variabele communicatie. Met het opnemen van communicatie in het regressiemodel wordt
de bijdrage van diversiteit in present focus niet-significant. Er is dus sprake van volledige
mediatie. Door het opnemen van communicatie in het regressiemodel neemt het effect van
diversiteit in present focus af en verklaart het nieuwe model 29% (LlR2= .29) meer van de
modelvariantie.
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Opmerking. Coefficlenten gemarkeerd met * zIJn slgmficant met p<.05, ** zijn significant met p<.OI, *** zijn significant
met p<.OOI (eenzijdige toets).

Tabel 13: Mediatie-effect van temporaI consensus op de relatie diversiteit in future focus - professional
thgrow

Professional growth
F Adj. R2 B

Model 1 Model 1.95 .16
gem. leeftijd .15
gem. team tenure .38
gem. future focus .66**
div. future focus -.03

Model 2 Model 6.58*** .58
gem. leeftijd -.37
gem. team tenure .74**
gem. future focus .30
div. future focus -.08
gem. temporal consensus .78***

..

Uit TabelIOen Tabel 11 blijkt dat de gemiddelde future focus positief is gerelateerd aan de
procesvariabele temporal consensus (~ =.45, p<.05) en aan de uitkomstvariabele professional
growth (~=.66, p<.OI), maar wordt voorspeld door een niet-significant model. Temporal
consensus draagt positief bij aan professional growth (Tabel 9 ; ~=.60, p<.OI). Door het
ontbreken van de directe relatie met professional growth is er niet aan de voorwaarden voor
mediatie voldaan. Uit Tabel 13 blijkt dat de relatie tussenfuture focus en professional growth
significant wordt gemedieerd door de variabele temporal consensus. Met het opnemen van
temporal consensus in het regressiemodel wordt de bijdrage van diversiteit in present focus
niet-significant. Door het opnemen van temporal consensus in het regressiemodel neemt het
effect vanfuture focus af en verklaart het nieuwe model 42% (.6.R2= .42) meer van de
modelvariantie. Er is geen sprake van mediatie, maar van een indirect effect.

Conclusies

Voor de temporele verschilvariabele time urgency zijn geen significante resultaten gevonden
in relatie tot de proces- en uitkomstvariabelen. De verwachting dat een hoge time urgency bij
zou dragen aan meer temporele overeenstemming in het team is niet bekrachtigd.

De veronderstelde relatie tussen diversiteit in time urgency en conflict is niet gevonden.
Daarbij is de verwachte relatie tussen diversiteit in time urgency en team performance niet
gevonden. Er zijn een aantal zwakkere relaties gevonden, waarbij de relaties significant zijn
maar het regressiemodel die ze voorspelt niet. We kunnen daarom geen uitspraken doen over
die relaties.

Teams die bestaan uit leden die gemiddeld hoog scoren op present focus komen, zoals door
ons verondersteld, eerder tot temporele overeenstemming. Teams waarvan de leden divers
zijn in hun focus op het heden communiceren beter en zijn levensvatbaarder. Volgens
verwachting presteren de teams waarvan de leden onderling verschillen in present focus ook
beter. Teams waarvan de leden verschillen in present focus zijn ook levensvatbaarder. Die
relatie wordt volledig gemedieerd door de procesvariabele communicatie.

Regressieanalyse op de individuele verschilvariabele future focus laat zien dat teams waarvan
de leden hoger scoren op future focus levensvatbaarder zijn en meer vertrouwen hebben in de
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kundigheid van het team. Teams met een hoge score op future focus ervaren meer
professionele groei. Die relatie wordt niet gemedieerd maar heeft een indirect effect op
professionele groei, via de procesvariabele temporele consensus. De verwachte relatie tussen
diversiteit in future focus en team performance is niet gevonden.
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6. Discussie

In dit hoofdstuk bespreken we de bevindingen van deze studie. We gaan in op de
verwachtingen vooraf, de resultaten die zijn geboekt met het onderzoek en de aanbevelingen
voor toekomstig onderzoek. We proberen daarbij aan te stippen waar de kwaliteiten en
tekortkomingen van dit onderzoek liggen.

Het doel van deze studie was het verkrijgen van inzicht in de individuele temporele
verschilvariabelen die een bijdrage leveren aan de teameffectiviteit. Voor- en nadelen van
diversiteit en gelijkheid in teamlid karakteristieken stonden daarbij centraal in deze studie. In
de zoektocht naar een teamlevel construct die het teamproces en daarmee de teamuitkomsten
significant beïnvloed, zijn we meermaals tegen deze paradox aangelopen.

De studie levert een positieve bijdrage aan de wetenschap doordat die zich op nieuw terrein
begeeft. Het is een van de eerste studies waarbij in een professionele organisatie onderzoek is
verricht naar de effecten van individuele temporele verschillen op teamniveau. In deze studie
is de relatie gelegd tussen individuele temporele verschilvariabelen en specifieke
teamprocessen en teamuitkomsten, zoals die zijn waargenomen in het bedrijfsleven. De
onderzochte teams hadden een hoge respons (80,4%), waardoor de scores op teamniveau een
goede betrouwbaarheid hebben.

Pacing styles
Uit het onderzoek blijkt dat teams die bestaan uit leden die gemiddeld hoger scoren op de u
shape pacing style beter communiceren en daarom indirect levensvatbaarder en creatiever
zijn. De u-shape pacing style staat voor intensieve inspanning bij aanvang en eind van het
project. Teams met een hogere score op u-shape pacing style kunnen eerder geneigd zijn om
voortgang te bespreken. De intensieve inspanning bij aanvang staat dan voor plannings- en
coördinerende activiteiten. Halverwege de levenscyclus van het project zijn de taken verdeeld
en is er duidelijkheid over de werklast, waarna de inspanningen richting de deadline weer
toenemen. Door de goede onderlinge communicatie die plaatsvindt in u-shape teams zijn de
teams levensvatbaarder. De teams zijn effectiever doordat de teamleden zich beter voelen in
deze teams.

"",65***~_-G

I dw OAP 1______~9:37" ----=----=---~____:I
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Figuur 5: Relaties tussen pacing styles en proces- en uitkomstmaten

Opmerking, Coefficienten gemarkeerd met * zijn significant met p<.OS, .. zijn significant met p<.OI, ..* zijn significant
met p<.OOI (eenzijdige toets). Div. DAP=diversity in deadline action pacing style, DAP=deadline action pacing style,
UPS=u-shape pacing style, COM=communication, CRE=creativity, SV= system viability.
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Teams waarvan de leden de deadline action pacing style bezitten waren gemiddeld minder
creatief. Door de late start van inspanningen neemt de efficiëntie van de teamwerkzaamheden
waarschijnlijk toe, maar is er geen ruimte voor het bedenken van een methode die afwijkt van
de standaard. Om die reden zijn teams die laag scoren op die stijl, en dus vroeg beginnen,
waarschijnlijk creatiever. Doordat de tijd naar de deadline nog niet op begint te raken is er
ruimte om na te denken over afwijkende stategiën en methoden voor het uitvoeren van taken.

Teams die leden hebben die divers zijn in hun deadline action pacing style zijn ook creatiever.
Doordat er een mix is in inspanning van de teamleden zijn er vaker teamleden die in hun
'inspanningsdal' zitten. In dat dal is er genoeg ruimte om na te denken over alternatieve
methoden en oplossingsrichtingen. Het kan dus zijn dat de deadline action pacing style typen
hun creatieve fase juist aan het begin van een project hebben. Door de asynochrone creatieve
fases van de verschillende teamleden kan het zijn dat gemixte teams met creatievere
oplossingen komen.

Er is geen relatie gevonden tussen gelijkheid in pacing styles en teamprocessen, of
teameffectiviteit. De veronderstelling dat gelijkheid in pacing styles zou leiden tot betere
teamprocessen is niet bekrachtigd. Met dit resultaat kunnen de conclusies van Gevers et al
(2006) niet worden onderschreven. Dit kan te maken hebben met de manier waarop de pacing
styles zijn gemeten. Gevers et al (2006) maakten gebruik van één schaal in plaats van de drie
schalen die zijn gebruikt in dit onderzoek. Dit onderzoek vond plaats professionele omgeving,
waar het onderzoek van Gevers et al (2006) in een student setting plaatsvond.

De verwachting dat de gemiddelde deadline action pacing style een negatief effect zou hebben
op de teamprestatie is niet waargeworden. De aard van het werk kan daarbij een rol hebben
gespeeld. De projectteams die zijn ondervraagd zijn hoofdzakelijk IT-projecten, waarbij hard
werken rond de deadline vaak noodzakelijk is. Bij implementaties van nieuwe software is de
deadline vaak ook de go-live (het moment van ingebruikname van de software). De stijl van
werklast verdeling die door de respondenten is ingevuld kan daarom ook worden overheerst
door een stijl die is opgelegd en gevolg zijn van het werk dat wordt uitgevoerd.

Time urgency
Er is geen van de positieve verwachtingen waargenomen voor de gemiddelde time urgency.
Time urgency werd in de opzet van het onderzoek niet geassocieerd met betere teamprocessen
of effectievere teams. Er is echter ook geen negatieve relatie waargenomen. Dit kan te maken
hebben met de hoge standaard van tijdsdruk en werkdruk die geldt binnen Accenture. Uit de
resultaten blijkt dat er weinig verschil is tussen de teams in beantwoording van de time
urgency schaal (Tabel 2 ; SD= 0.20). Het kan daarom zijn dat het haastgevoel dat geldt in de
organisatie, het individuele haastgevoel overstemt.

Teams met leden die onderling verschillen in time urgency niveau vertoonden wel relaties
met proces- en outputvariabelen, maar waren alle negatief. Teams met veel onderlinge
verschillen in time urgency lijken minder goed met elkaar door één deur te kunnen. In een
professionele omgeving kan het zijn, dat vooral de eigen inspanning en gehaastheid
gespiegeld wordt aan die van collega's om niet over te komen als iemand die de kantjes er
vanaf loopt ofjuist te streberig overkomt. De resultaten van diversiteit in time urgency zijn
echter niet significant. We kunnen daarom geen uitspraken doen over die relaties.

Presentfocus
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Teams die bestaan uit leden die gemiddeld hoog scoren op present focus komen, zoals
verondersteld, eerder tot temporele overeenstemming. Teamleden met een hoge present focus
hebben een pragmatische aanpak in hun taakuitvoering. Teamleden met een focus op het
heden zullen graag taken direct willen aanpakken. Daarbij uiten zij hun voorkeuren in
taakuitvoering. Het uiten van ideëen over taakuitvoering expliceert het gebruik van tijd en
draagt bij aan het vormen van temporele normen. Teams die hoog scoren op present focus
zullen daarom sneller temporele normen vormen en meer temporele consensus hebben

............. (.60**)

A 33·

i
.60**

Figuur 6: Relaties tussen present focus en proces- en uitkomstmaten

Opmerking. Coefficienten gemarkeerd met * zijn significant met p<.OS, ** zijn significant met p<.OI, *** zijn significant
met p<'OOI (eenzijdige toets). Div. TFP=diversity in present focus, TFP=present focus, COM=communication, TC=temporai
consensus, SV= system viability, CRE=creativity, TP=team performance, PG=professional growth. De coëfficient tussen
haakjes representeert de directe relatie, welke wordt gemedieert door het teamproces communicatie.

Teams waarvan de leden divers zijn in hun focus op het heden communiceren beter en zijn
daardoor levensvatbaarder. Teams met verschil in present focus dragen daarbij indirect bij aan
de creativiteit van het team. Wanneer het team bestaat uit een mix van pragmatische
individuen en minder pragmatische individuen, zullen veel moeten communiceren om elkaars
gedachtengang te kunnen volgen. Er zullen daarbij keuzes moeten worden in korte en lange
termijn doelen. Dit kan gepaard gaan met behoorlijk wat discussie. Doordat deze teams veel
communiceren, zal er open cultuur in het team ontstaan. Teamleden zullen zich niet bezwaard
voelen om iets te bespreken. Het team heeft daarom een hoge levensvatbaarheid.

Er is, zoals verondersteld, een relatie gevonden tussen diversiteit in present focus en
teamprestatie. Teams met een mix van leden die een hoge present focus hebben en leden die
juist minder op het heden gefocused zijn, profiteren van de pragmatische aanpak van de
present focus leden en kunnen tevens behoed worden voor de valkuilen die dat type bezit.
Teams bestaande uit leden die louter hoog scoren op present focus karakters zullen moeite
hebben om aanpassingen te maken op abrupte en onverwachte wendingen in de toekomst
(Meyer, 1982). Teams met een mix van leden met een hoge present focus en leden met een
lage present focus presteren daarom beter.

Future focus
Uit het onderzoek blijkt dat teams waarvan de leden hoger scoren op gemiddelde future focus
hebben meer vertrouwen in de kundigheid van het team. Toekomst georiënteerde individuen
geloven dat de zaken die vandaag worden gedaan, de kans vergroten dat het gewenste doel in
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de toekomst wordt bereikt. Individuen die zich richten op een doel op de lange termijn zullen
planmatiger te werk gaan. Zij focussen dus minder op de problemen die aan de orde van de
dag zijn en zien eerder het hogere doel. Door prioriteit te geven aan de toekomst, spreken ze
impliciet het vertrouwen uit dat de problemen van vandaag de dag zullen worden
overwonnen. Teams die hoog scoren op future focus kunnen daarom zelfverzekerder zijn.

,45" ----8- 60.. GL-JI
1

61"---G- 71"-E
Figuur 7: Relaties tussen future focus en proces- en uitkomstmaten

Opmerking. Coefficienten gemarkeerd met * zijn significant met p<.OS, ** zijn significant met p<.OI (eenzijdige toets).
TFF=future focus, TC=temporal consensus, POT=potency, PG=professional growth, TP=tearn performance.

Teams met een hoge score op future focus hebben meer temporele consensus en ervaren
daarom indirect meer professionele groei. Temporele consensus kan ontstaan in teams met
een hoge future focus doordat de teamleden 'bevlogen' raken van de plannen die gemaakt
worden in het team. Wanneer er hoge temporele consensus in het team bestaat ligt het team
goed op één lijn, wat betreft de temporele aspecten van taakuitvoering. Teams die bestaan uit
leden met een hoge future focus hebben meer temporele consensus en kunnen daardoor het
gevoel krijgen dat ze meer professionele groei doormaken. De teams zijn effectiever doordat
de teamleden zich beter voelen in deze teams.

De verwachte relatie tussen diversiteit in future focus en team performance is niet gevonden.
Dit in tegenstelling tot diversiteit in present focus, wat wel bijdraagt aan de team
performance. Een reden hiervoor kan zijn dat teamleden met een toekomst focus niet graag
afgeremd willen worden in hun plannen door een wat pragmatischer teamlid. Het kan zijn dat
zij de interventies van present focus teamleden niet snel als belangrijk bestempelen.
Andersom zullen individuen met een hoge present focus wellicht wel hun plannen willen
aanpassen wanneer een teamlid met een toekomst focus met nieuwe ideëen komt. De
pragmatische instelling van leden met een present focus is wellicht een natuurlijke drang om
vooruit te komen en minder een rationele drang.

Theoretische implicaties

In paragraaf 3. 1 hebben we het teameffectiviteitsframework van Cohen en Bailey (1997)
besproken. We belichten daarom nu de resultaten aan de hand van het framework. Daarbij
geven we aan wat de theoretische implicaties zijn van dit onderzoek.

Cohen en Bailey (1997) differentiëren de procesblokken omgevingsfactoren, ontwerpfactoren,
interne processen, groepspsychologische kenmerken en teameffectiviteit. We hebben getracht
de omgevingsfactoren te neutraliseren door controle variabelen mee te nemen in onze analyse.
We bekijken nu hoe de individuele temporele verschilvariabelen de procesblokken uit het
model van Cohen en Bailey (1997) en daarmee de teameffectivitet beïnvloeden.
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Figuur 8: Temporal focus in relatie met het teamproces en teamuitkomsten

Opmerking. Coefficienten gemarkeerd met * zijn significant met p<.05, ** zijn significant met p<.Ol (eenzijdige toets).
TFF=future focus, TFP=present focus, POT=potency, TC=temporal consensus, TP=team performance, PG=professional
growth.

Figuur 8 laat zien dat de individuele temporele verschilvariabelen present focus en future
focus alleen een significant direct effect hebben op de groepspsychologische kenmerken.
Deze individuele verschilvariabelen hebben tegen de verwachting in geen directe effecten op
de waarneembare teamprocessen. De focus op het heden en de focus op de toekomst blijft dus
vrij impliciet, waardoor alleen het gemoed van de teamleden wordt beïnvloed. Via de
groepspsychologische kenmerken van het team beïnvloeden present focus en future focus de
teameffectiviteit, door hun effect op professionele groei.
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Figuur 9: Pacing styles in relatie met het teamproces en teamuitkomsten

Opmerking. Coefficienten gemarkeerd met * zijn significant met p<.05, ** zijn significant met p<.Ol, *** zijn significant
met p<.OOl (eenzijdige toets). Div. DAP=diversity in deadline action pacing style, DAP=deadline action pacing style, div.
TFP=diversity in present focus, UPS=u-shape pacing style, COM=communication, CRE=creativity, TP=team performance,
SV= system viability. De coëfficient tussen haakjes representeert de directe relatie, welke wordt gemedieert door het
teamproces communicatie.

De pacing styles en diversiteit in present focus hebben juist geen significante invloed op de
groepspsychologische kenmerken van het team. Zoals Figuur 9 laat zien hebben de pacing
style wel effect op de waarneembare teamprocessen en een direct effect op de
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teameffectiviteit. Verschillen in pacing styles en diversiteit in present focus hebben geen
significant effect op het groepspsychologische kenmerken van het team, maar hebben
voornamelijk effect op het doen en het uitvoeren van taken.

Praktische implicaties

Aan de hand van de gevonden resultaten uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de
individuele temporele verschilvariabelen u-shape pacing style, deadline action pacing style,
present focus en future focus de grootste bijdrage leveren aan teameffectiviteit. Deze
variabelen laten significante resultaten zien op teamniveau, waarmee teameffectiviteit kan
worden verhoogd. Door teams te scoren op deze individuele temporele verschilvariabelen,
kan advies gegeven worden over de sterke en zwakke punten in het temporele karakter van
het team. De andere resultaten zijn statistisch te zwak om uitspraken over te doen. We zullen
ons in het ontwerp daarom richten op de vier voornaamste individuele temporele verschillen.
In hoofdstuk 7 bespreken we deze variabelen aan de hand van de Temporal Character
Indicator (TCI), een tooI om temporele verschillen bloot te leggen.

Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek

De teamprestatie is gemeten aan de hand van zelfevaluatie van de teamleden en daarnaast een
beoordeling van de supervisor. Door naast de teamleden ook personen van een hoger
management niveau te vragen om de teamprestatie te beoordelen is beoogd om een
betrouwbaardere score te bepalen. In het onderzoek is echter vaak gebruik gemaakt van
interne beoordelaars voor het scoren van de teams op teamprestatie. De interne beoordelaar
was de formele leider van het team. Dit was vaak nodig omdat de supervisor minder zicht had
op de prestaties van het team dan de formele leider van het team. In de analyse zijn nu zowel
supervisor als teamleider scores op genomen. Hierdoor kan er een verschil bestaan in de
beoordeling van de teams. In toekomstig onderzoek is het daarom aan te raden om gebruik te
maken van 1 uniforme beoordelaar.

Teamprestatie is gemeten aan de hand van acht vragen uit de performance schaal van
Henderson en Lee (1988), welke voornamelijk zijn toegespitst op efficiency en tijdigheid. Het
aspect kwaliteit van het werk is daarbij onderbelicht gebleven. De bepaling van de
teamperformance is daardoor vrij eenzijdig. De uitspraken die gedaan zijn over team
performance hebben daarom vooral betrekking of de tijdigheid en efficiency.

Projectteams zijn gekozen als het onderwerp voor deze studie. Uit de resultaten van de
onderzochte teams bleek dat er veel verschil bestond in leiderschap. Op het gebied van
ervaring verschilde de leiders veel van elkaar. Sommige teams werden geleid door
lightweight leiders met minder dan vijf jaar ervaring, waar andere teams konden rekenen op
heavyweight leiders met meer dan 10 jaar ervaring. Cohen en Bailey (1997) schrijven dat
ontwerpcomponenten voor teams bestaan uit teamsamenstelling, taakinvulling en
organisationele context en leiderschap. Er is in het rapport veel aandacht besteed aan
teamsamenstelling. De taakinvulling is voor zover mogelijk gelijkgehouden. Het soort leider
is niet meegenomen in de analyse. De resultaten kunnen hierdoor zijn beïnvloed. Vooral de
coördinatie in het team uitkomstmaten kunnen hoger uit zijn gevallen in de teams met een
heavyweight leider.
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Time urgency is gemeten aan de hand van zes items uit de schaal van Landy et al (1991). De
betrouwbaarheid is gemeten door Cronbach's alpha te berekenen. De betrouwbaarheid van de
schaal was slechts 0.59, wat erg laag is. Er zijn daarbij geen significante relaties gevonden
van time urgency in relatie tot de teamprocessen of team effectiviteit. Deze tegenvallende
resultaten kunnen het resultaat zijn van de onbetrouwbare schaal die is gebruikt.

Het onderzoek vond plaats op teamniveau, waarvoor 24 teams van Accenture zijn onderzocht.
In het onderzoek is geprobeerd om veel individuele temporele verschillen tegelijk te
analyseren. Hierdoor is de power van die regressiemodellen beperkt. Het is echter lastig om in
een professionele omgeving beschikking te krijgen over een grotere steekproef. In het vervolg
zal een manier moeten worden gevonden om meer respondenten te krijgen door meer
bedrijven tegelijk te benaderen, of om de scope van het onderzoek te verkleinen en minder
variabelen te onderzoeken.

Het onderzoek is cross-sectioneel van aard, wat betekent dat de vragenlij sten op een enkel
moment zijn afgenomen. Dit heeft als beperking, dat een de gedragsuitkomsten (bijv.
verzuim, verloop en veiligheid) niet gemeten konden worden. Ook betekent dit dat er geen
causale verbanden gelegd konden worden. Dit kan in het vervolg worden ondervangen door
een longitudinale studie uit te voeren. Daarbij kunnen de resultaten tussen teams verschillen
doordat ze in verschillende fases van de projectlevencyclus zijn ondervraagd.

We zijn in het onderzoek op zoek gegaan naar schalen om de individuele temporele
verschilvariabelen pacing style en temporal focus te meten. Er is voor deze twee variabelen
echter nog geen standaard gesteld. Het gemis van een goede schaal voor temporal focus is al
meermaals aangehaald in de literatuur. Ook de schaal voor pacing styles is nog niet helemaal
uitgebalanceerd. Hierdoor heeft de gebruikte schaal een beperkte validiteit.
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In ons onderzoek naar individuele temporele verschillen in teams zijn een aantal opvallende
resultaten geboekt. Deze resultaten zijn verwerkt in een tooI die het teamproces kan
ondersteunen. Met de Temporal Character Indicator (TCI) worden teams beoordeeld op hun
temporele eigenschappen. Onze ontwerpdoelstelling is daarom de volgende.

Ontwerp een tooI die het teamproces ondersteunt in de onderlinge afstemming,
gebruikmakend van taakrelevante individuele temporele verschillen. De tooI moet de
teams kunnen scoren en vergelijken op hun temporele karakteristieken.

De TCI is erop gemaakt om individuele temporele verschillen in teams te identificeren en
daarbij te relateren aan de teamprocessen en teameffectiviteit. Dit wordt bereikt door de
individuele temporele karakters te meten en samen te voegen tot een teamprofiel. Aggregatie
naar teamscores vindt plaats door de individuele scores van het team te middelen, of door de
standaard deviatie te berekenen van de individuele scores.

De individuele temporele verschillen worden gebruikt om teamscores te berekenen voor de
kwaliteit van de processen communicatie, temporal consensus en potency. Tevens wordt een
score berekend voor de teameffectiviteit. In het advies over de teameffectiviteit moet een
kanttekening worden gemaakt dat het slechts gaat om de effectiviteit gebaseerd op de
temporele karakteristieken van het team.

CIMO-logic

Om de gevonden resultaten te vertalen naar een praktijkoplossing is gebruik gemaakt van de
CIMO-logic ontwerpcriteria (Denyer, Tranfield & van Aken, 2008). Om aan deze criteria te
voldoen beschrijven we daarom de ontwerpdoelstellingen waarin we de context (C),
interventie (I), mechanismen (M) en uitkomsten (0) opnemen. Om een betrouwbaar beeld te
krijgen van de samenstelling van het team is vereist dat het team bestaat uit minimaal drie
leden, waarvan minimaal 70% van de teamleden de vragenlijst invult (C), om te komen tot het
temporele karakter van het team (I). Hieruit volgen de sterke en zwakke punten van het team
(M), die het team aansluitend zal interpreteren en bespreken (0).

De individuele temporele verschilvariabelen die worden gemeten met de TCI worden
verondersteld stabiel te zijn. In ons onderzoek is gebleken dat slechts 4 van de 6 individuele
temporele verschilvariabelen significante effecten vertoonden op proces- en uitkomstmaten.
De variabele constant action pacing style is daarom niet pgenomen in de TCI. Time urgency
vertoonde geen relaties met proces- en uitkomstvariabelen en scoorde daarbij slecht op de
interne consistentie van de schaal. Time urgency wordt daarom ook niet opgenomen in de
TCI. Teamscores worden bepaald voor de individuele temporele verschilvariabelen deadline
action pacing style (DAP), u-shape pacing style (UPS), temporal focus -future (TFF),
temporal focus - present (TFP).

Procedure

De teamleden zullen worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Hierin wordt hun
individuele temporele karakter bepaald. De vragenlijst bestaat uit 29 vragen, en zal ongeveer
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5 minuten in beslag nemen. De vragenlijsten worden dan gecombineerd en tot een teamscore
worden verwerkt. De TCI spreekt verwachtingen uit op teamniveau.

De scores worden dan vergeleken met de beschikbare gegevens van de teams die hebben
deelgenomen aan dit onderzoek. Er vindt dan terugkoppeling plaats op individueel niveau en
op teamniveau. De scores op individueel niveau worden anoniem verstrekt en zullen zich
beperken tot scores op de vier gemeten temporele verschilvariabelen. Daarbij krijgt een
teamlid te horen of hij daarbij hoog, gemiddeld of laag scoort. Dan wordt het team voorzien
van teamscores. Bij de scores wordt temporele feedback gegeven, waarbij een advies voor de
samenwerking is gevoegd. Het is de bedoeling dat er na bekendmaking van de teamscores
overleg plaatsvindt, waarbij het individu de keuze heeft om zijn eigen scores openbaar te
maken. Dit geeft input voor discussie.

Individuele score

Om de TCI te kunnen betrekken op het individu en daarmee de discussie te stimuleren
worden de individuele scores berekend en vergeleken met de steekproef van het onderzoek
(Tabel 14), waaraan 100 personen deelnamen.

Voor ieder teamlid wordt er per individuele temporele verschilvariabele bepaald of er laag (l e

kwartiel, <25%), gemiddeld (2e en 3e kwartiel, <75%), of hoog (4e kwartiel, >75%) wordt
gescoord.

(N 100)f . d··d I·ks t kddT b 114 Bh·· d t f f ka e : ese riJven esa IS Ie van eon erzoe s ee roe op ID lVI uee D1veau =

Minimum Maximum Mean Standard Percentile Percentile

Deviation 25 75

Deadline Action Pacing Style 1.57 4.57 3.21 .66 2.86 3.64

U-shape Pacing Style 1.29 4.43 2.75 .66 2.29 3.21

Temporal Focus: Future 2.00 5.00 3.75 .56 3.50 4.00

Temporal Focus: Present 1.75 5.00 3.48 .70 3.00 4.00

Team score

Ook de teamscores worden vergeleken met de steekproef van het onderzoek (Tabel 15),
waaraan 21 teams deelnamen. Per team wordt er per individuele temporele verschilvariabele
bepaald of er laag (l e kwartiel, <25%), gemiddeld (2e en 3e kwartiel, <75%), of hoog (4e

kwartiel, >75%) wordt gescoord.

Tabel 15: Besehri.ivende statistiek van de onderzoekssteek roef op teamniveau (N=21)

Minimum Maximum Mean Standard Percentile Percentile

Deviation 25 75

gem. deadline action 2.57 3.76 3.15 .33 2.94 3.36

gem. u-shape 2.14 3.43 2.68 .31 2.57 2.86

div. deadline action .00 1.30 .62 .28 .50 .78

gem. future focus 3.17 4.12 3.81 .30 3.66 4.06

gem present focus 2.88 4.17 3.48 .33 3.25 3.69

div. present focus .00 1.42 .69 .34 .51 .88
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De teamscores worden per individuele temporele verschilvariabele toegelicht. In de
toelichting op de score wordt de relatie met de teamprocessen en de teameffectiviteit bekend
gemaakt. Dit geeft het team alvast een idee van hun uiteindelijke score op de proces- en
uitkomstmaten.

De scores op proces- en uitkomst maten drukken een verwachting uit over het functioneren
van het team. Teams scoren goed (beste 20%), redelijk (beste 40%), gemiddeld (beste 60%),
matig (slechtste 40%) of zwak (slechtste 20%). Teams die matig of zwak scoren op een
proces- ofuitkomstmaat zullen bij zichzelfte raden gaan of dit werkelijk zo is. De TCI geeft
aan dat dit alleen een zwakte is van de temporele karakteristieken van het team. Er wordt een
advies gegeven over de prioriteit die de proces- of uitkomstmaat verdient in de discussie.

h'T b 116 V ra e : erta me: van verwac bne: naar prioriteit.

Verwachting Prioriteit
Goed *
Redelijk **
Gemiddeld ***
Matig ****
Zwak *****
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Team x heeft deelgenomen aan het onderzoek en heeft daarom de vragen die de input vormen
voor de TCI al beantwoord. Ter illustratie zal de werking van de TCI worden toegelicht aan
de hand van hun scores.

Individuele score: Voorbeeld

Persoon a uit team x heeft de vragenlijst ingevuld en ontvangt zijn individuele scores zoals
berekend door de TCL

Deadline action pacing style
De pacing style van individuen die de neiging hebben om pas laat aan een taak wordt
begonnen om het meeste werk vlak voor de deadline afte ronden, wordt omschreven als
de deadline action pacing style. Individuen die juist laag scoren op deze stijl beginnen
direct aan een taak te beginnen, om ruim op tijd klaar te zijn met de taak.

Jouw score op deze karakteristiek is Gemiddeld

U-shape pacing style
De u-shape pacing style kan worden getypeerd door verhoogde inspanning aan het begin
en het eind van een project of taak. Personen die hoog scoren op deze pacing style
hebben de neiging om het rustig aan te doen halverwege de tijd van een project.

Jouw score op deze karakteristiek is Hoog

Presentfocus
Individuen die zijn georiënteerd op het heden geloven dat planning voor de toekomst
tevergeefs is, nemen meer risico en raken hun tijdsbesef eerder kwijt. Teamleden met
een hoge present focus hebben een meer pragmatische aanpak in hun taakuitvoering. Ze
zullen daarbij snel uitspreken wat hun plannen zijn en willen 'snel aan slag'.

Jouw score op deze karakteristiek is Hoog

Future focus
Toekomst georiënteerde individuen geloven dat de zaken die vandaag worden gedaan,
de kans vergroten dat het gewenste doel in de toekomst wordt bereikt. Individuen die
zich richten op een doel op de lange termijn zullen planmatiger te werk gaan. Zij
focussen dus minder op de problemen die aan de orde van de dag zijn en zien eerder het
hogere doel.

Jouw score op deze karakteristiek is Gemiddeld

Voor de leden uit het hele team golden de volgende scores.
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DAP UPS TFF TFP
Persoon a Gemiddeld Hoog Hoog Gemiddeld
Persoon b Laag Hoog Hoog Laag
Persoon c Hoog Gemiddeld Hoog Hoog
Persoon d Gemiddeld Gemiddeld Hoog Hoog

De teamleden zullen de scores anoniem ontvangen en weten dus vooral wat de
karakteristieken inhouden. De effecten van die individuele scores op het teamproces worden
nog niet toegelicht, om sociale wenselijkheid te voorkomen. Aansluitend zullen de teamleden
gezamenlijk de teamscores gepresenteerd krijgen.

Team score: Voorbeeld

Alle leden van Team x hebben de vragenlijst ingevuld en ontvangen hun teamscores zoals
berekend door de TCI.

Deadline action pacing style
Er is voor de deadline action pacing style een relatie gevonden met de creativiteit in het
team. Teams die hoog scoren op deze stijl zullen lager scoren op creativiteit.

Jullie score op deze karakteristiek is Gemiddeld

Deadline action pacing style - diversiteit
Diversiteit in de deadline action pacing style zorgt juist voor creatievere oplossingen.
Teams die bestaan uit voornamelijk early action pacing style leden, maar ook een paar
deadline action typen bevatten zijn het creatiefst.

Jullie score op deze karakteristiek is Hoog

U-shape pacing style
Voor de u-shape pacing style is bepaald dat het een significante relatie vertoond met
communicatie. Teams die hoog scoren op de u-shape pacing style, communiceren beter.
Teams die bestaan uit leden die de hoog scoren op de u-shape pacing style scoren
daarom hoger op de procesvariabele communicatie.

Jullie score op deze karakteristiek is Hoog

Future focus
Voor de individuele temporele verschilvariabele future focus zijn er significante effecten
gevonden op de procesvariabelen potency en tempora! consensus. Teams met leden die
hoog scoren op de future focus hebben meer temporele overeenstemming over de
uitvoering van hun taken. Teams die hoog scoren op future focus hebben over het
algemeen ook meer vertrouwen in de kundigheid van hun eigen team.

Jullie score op deze karakteristiek is Hoog

Present focus
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Voor variabele present focus is bepaald dat het een relatie heeft met temporal consensus.
Teams die hoger scoren op present focus bereiken meer temporele overeenstemming
over de uitvoering van teamtaken.

Jullie score op deze karakteristiek is Gemiddeld

Present focus - diversiteit
Diversiteit in scores op de variabele present focus is in ons onderzoek positief
gerelateerd aan communicatie, teamprestatie en levensvatbaarheid. Teams met leden die
divers zijn in hun focus op het heden communiceren beter, presteren beter en hebben
een hoge levensvatbaarheid van het team.

Jullie score op deze karakteristiek is Gemiddeld

Verwachtingen ten aanzien van het teamproces

Met deze scores kunnen de sterktes en zwaktes bepaald worden in het teamproces en kunnen
verwachtingen uit worden gesproken ten aanzien van de teameffectiviteit. De uitslag die
hierbij wordt verstrekt is alleen gebaseerd op de individuele temporele verschillen en zijn niet
gebaseerd op andere individuele karakteristieken zoals ervaring, kennis of vooropleiding.

Teamproces Verwachting Prioriteit
Communicatie Goed *

Vertrouwen in eigen kundigheid Goed *

Temporele overeenstemming Redelijk **

Teameffectiviteit
Creativiteit Gemiddeld ***

Teamprestatie Gemiddeld ***

Levensvatbaarheid van het team Gemiddeld ***

De uitslag is relatief en staan in relatie tot de resultaten van andere Accenture teams.
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De Tcr heeft de ontwerpdoelstelling bereikt. Door infonnatie te verstrekken over de relaties
van individuele temporele verschillen met de proces- en uitkomstmaten, kan er beter worden
afgestemd. Teamleden komen door de Tcr te weten wat ze bijdragen aan het geheel en zullen
er sneller voor kiezen om hun werkstijl te bespreken. Teams die laag scoren op verschillende
proces- en uitkomstmaten zullen erop attent gemaakt worden, dat temporele verschillen in het
team daar mogelijk een invloed op hebben. Door de teamleden en teams te prikkelen met
scores, wordt de discussie gestimuleerd.

De Tcr heeft als voornaamste beperking dat het is gebaseerd op de infonnatie van slechts 21
teams. Wanneer de Tcr wordt uitgebreid naar een toepassing op grote schaal zal aanvullende
data gebruikt moeten worden.
De TCr maakt alleen gebruik van de individuele temporele verschilvariabelen deadline action
pacing style, u-shape pacing style, present focus en future focus. De TCr geeft daannee een
incompleet beeld van het temporele karakter van het team. Om een completer beeld te krijgen
van het team en daannee een betere voorspelling te kunnen doen over het teamproces en
teameffectiviteit, zal aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden die de relaties kan aantonen
van de andere temporele verschillen met procesvariabelen en teameffectiviteit.

Om de betrouwbaarheid van de uitspraken van de scores ten opzichte van andere teams te
vergroten, moet de referentiegroep worden uitgebreid. Hiervoor zal een database moeten
worden aangelegd, met daarin de scores van alle deelnemende teams. De betrouwbaarheid zal
dan toenemen met het aantal keer dat de Tcr is gebruikt.
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Appendix I: Correlatietabel (N=24)

Opmerkmg. N=24. CorrelatIes gemarkeerd met ** ZIJn sIgmficant met p<Ü.ül , correlatIes gemarkeerd met * ZIJn sIgmficant met p<Ü.ÜS (eenzIjdIge toets). De vetgedrukte CIjfers op de diagonaal
zijn de interne consistenties van de schalen gemeten met Cronbach's Alpha. M= mean / gemiddelde; SD= standaard deviatie.

M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Team Size 6.17 4.45
Ö

2 gem. Gender 1.21 0.27 .04..-c "0 3 gem. Age 29.91 3.18 .28 -.42
0

gem. Team Tenure 7.27 5.30 " -4 .41 -.40 .51

5 gem. Constant Action 2.79 0.33 -.03 .08 -.26 -.24 .77
6 gem. Deadline Action 3.12 0.33 .24 .16 .09 .08 -.44 .74

7 gem. U-shape 2.67 0.29 .10 .48- -.27 -.15 -.13 .03 .74

8 div. Pacing Styles 0.76 0.30 -.22 .32 -.55- -.39 .09 -.06 .16-9 gem. Time Urgency 3.16 0.20 .27 .21 -.11 .23 -.23 .31' .16 -.00 .59
~
c. 10 div. Time Urgency 0.51 0.19 .36 -.20 .03 .44 -.01 .13 -.18 -.16 -.13
c - "11 gem. Future Focus 3.81 0.29 -.26 .31 -.59 -.32 .16 .04 .24 .35 .22 -.2 .85

12 div. Future Focus 0.49 0.34 .44" -.25 .27 .51- -.15 -.23 -.04 -.38" .13 .39' -.24

13 gem. Present Focus 3.50 0.33 .15 .14 .03 -.07 -.34 .34 -.20 -.12 .18 .02 .08 .18 .86

14 div. Present Focus 0.71 0.35 -.17 -.16 -.04 .23 .09 -.05 .01 -.17 -.09 .14 .12 .06 -.3

15 gem. Procrastination 2.24 0.40 .33 .17 .12 .18 -.35 .48- .23 -.33 .18 .33 .04 .16 .14 .22 .83

16 gem. Coordination 3.48 0.36 -.52"' -.10 -.22 -.19 .08 -.06 .15 .03 -.18 -.24 .55- -.35 .17 .34" -.05 .73
lil 17 gem. Communication 3.93 0.35 .11 -.01 .08 .22 -.11 .13 .44 -.32 .06 -.1 .19 .04 -.08 .56- .19 .47 .71lil
Q)

" " -(,) 18 gem. Conflict 2.05 0.34 .24 .05 .26 .32 -.18 .16 .05 -.08 .28 .24 -.39 .38 -.38 -.06 .16 -.75 -.21 .84
0.. 19 gem. Shared Temp. Cog. 3.53 0.40 -.35" -.06 .20 -.05 -.06 .02 .02 -.23 -.04 -.38 .24 -.2 .31 .17 .17 .67- .39" -.57- .760.

20 gem. Potency 3.94 0.30 .03 -.16 .34 .22 -.18 .07 -.15 -.15 .28 -.27 .2 .03 .18 .11 -.2 .18 .28 -.09 .22 .85

-21 gem.Creativity 4.79 0.73 -.07 .09 -.04 -.13 .07 -.37 .22 .17 .11 -.28 .21 -.05 -.28 .22 -.22 .12 .37" -.01 .24 .27 .84
~ 22 gem. System Viability 3.96 0.37 -.14 .07 .07 .03 .04 -.03 .12 -.27 -.18 -.13 .09 -.19 .13 .56- -.03 .58- .63- -.55- .52- .36 .24 .72c.-~ 23 gem. Professional Growth 3.62 0.51 .05 .07 -.05 .21 .03 .08 .15 -.06 .29 -.02 .33 -.03 -.21 .47 .3 .24 .44 -.16 .42 .04 .35 .31 .81
0 - - .42" .64- .60""24 Team Performance 5.08 0.46 -.24 -.20 .22 .29 -.26 .05 -.13 -.27 .10 -.31 .14 -.07 .15 .51 .07 .52 -.31 .41 .02 .15 .74

.. .. .. .. ------,-
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Appendix 11: Factoranalyses

Conflict en Coördinatie

Scree Plot

10 11 12 13

Component Number

Temporal Norms en Potency

Scree Plot

Component Matrixa

Component

1

Conflict Relational 1 .612

Conflict Relational 2 .534

Conflict Relational 3 .608

Conflict Task 1 .608

Conflict Task 2 .771

Conflict Task 3 .596

Conflict Process 1 .668

Conflict Process 2 .712

Conflict Process 3 .617

Coordination 1 -.562

Coordination 2 -.504

Coordination 3 -.579

Coordination 4 -.597

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

!l3
ii,.
5i..
iiP

e 9 10 l' 12 13 14

Component Number
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Component Matrix8

Component

1 2

Temporal Norms 1 .464 .289

Temporal Norms 2 .597 .521

Temporal Norms 3 .496 .590

Temporal Norms 4 .679 .143

Temporal Norms 5 .468 .500

Temporal Norms 6 .483 .037

Temporal Norms 7 .428 .171

Temporal Norms 8 .452 .041

Temporal Norms 9 .464 .059

Potency 1 .687 -.369

Potency 2 .585 -.365

Potency 3 .775 -.282

Potency 4 .593 -.583

Potency 5 .727 -.241

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

a. 2 components extracted.

Creativity en Professional Growth

Scr•• Plol

.
~

;;
~2...
jij

Campon.nt Number

Component Matrix8

Component

1 2

Creativity 1 .681 -.455

Creativity 2 .747 -.283

Creativity 3 .726 -.459

Creativity 4 .802 -.281

Professional Growth 1 .681 .555

Professional Growth 2 .574 .542

Professional Growth 3 .635 .615

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.
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Component Matrix8

~3
Ol
>
<:•al

iii

B

Component Number

10 11 12

Component

1 2

Team Perfonnance 1 .761 -.061

Team Perfonnance 2 .712 -.157

Team Performance 3 .728 -.362

Team Performance 4 .469 -.402

Team Perfonnance 5 .691 -.046

Team Performance 6 .799 -.119

Team Performance 7 -.291 .413

Team Perfonnance 8 .594 -.157

Team Performance 9 .585 .079

System Viability 1 .481 .642

System Viability 2 .413 .619

System Viability 3 .576 .591

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

a. 2 components extracted.
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Appendix 111: Vragenlijst

Personal information
Name:
Email address (for feedback purpose only):
Gender: Male IFemale I I
Age:
Nationality:
Who is the Accenture lead for your project?
How long have you been on this project? (in months)
What is your function in this team?
What is your current level of experience?
At what location are you working most of your time?

Pacin~ Preference
strongly strongly

How much do you agree with the fol1owing statements? disagree agree
I work steadily on tasks spreading my work out evenly

1 over time (e.g. 3 hours per week until the deadline).
I do most of the work at the beginning and the end of
projects to be able to take it easy halfway through the

2 work cycle.
I work harder at the beginning of a project than at the

3 end.
I do smal1chunks of work over time rather than a large

4 chunk at one time.
I start tasks early to make sure that I am on the right

5 track and then finish close to the deadline.
I start projects right away and finish the work long

6 before the deadline.
I do not get much done on projects until the due date is

7 close.
I generally do not work until there is time pressure from

8 an approaching deadline.
I pace myselfto work on projects a little bit everyday or
every week instead of doing several hours of work all at

9 once.
I do the least amount ofwork halfway through the

10 al10tted time.

11 I space out my work evenly over time.
12 1 work in a slow but steady manner to complete tasks.

I put in more effort at the beginning of tasks as weIl as
right before the deadline but am less active during the

13 middle of the work cycle.
I invest most of my effort toward the beginning and end

14 of projects.
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The arnount ofwork I put into projects is about the same
during the beginning midpoint and end of the work

15 cycle.
The effort I put into projects is high at the start low

16 halfway through and high again at the end.
I start right away and finish the work long before the

17 deadline.

How often do you use this way to distribute your (almost) (nearly)
workload over the course of a task or project? never always
1 start right away and finish the work long before the

18 deadline (Appendix IV)
How often do you use this way to distribute your
workload over the course of a task or project?
I do most of the work at the beginning and at the end

19 so that I can slow down in between (Appendix IV).
How often do you use this way to distribute your
workload over the course of a task or project?
I work steadily on the task, spreading it out evenlyover

20 time (Appendix IV).
How often do you use this way to distribute your
workload over the course of a task or project?
I do most of the work in a relatively short time before

21 the deadline (Appendix IV).

Time Ur~ency
In the fol1owing statements you wil1 be asked about your
personal preferences in work. How much do you agree strongly strongly
with the fol1owing statements? disagree agree
I find myself hurrying to get to places even when there

22 is plenty of time.
23 I often work slowly and leisurely.

People that know me wel1 agree that I tend to do most
24 things in a hurry.
25 I tend to be quick and energetic at work.
26 I often feel very pressed for time.

My spouse or a close friend would rate me as definitely
27 relaxed and easy going.

Temporal Focus
strongly strongly

How much do you agree with the fol1owing statements? disagree agree
28 I live my life in the present.
29 I think about what the future has in store.
30 I focus on what is currently happening in my life.
31 1 focus on my future.
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32 1 imagine what tomorrow will bring for me.
33 My mind is on the here and now.
34 I think about where I am today.
35 I think about times to come.

Emotional Stability
strongly strongly

1view myself as someone who... disagree agree
36 ... remains calm in tense situations.
37 · .. is relaxed can deal with stress.
38 ... becomes nervous quickly.
39 · .. is emotionally stabie not easily upset.
40 ... is depressed dejected.
41 · .. worries a lot.
42 · .. can be tense.

Absorption
strongly strongly

How much do you agree with the following statements disagree agree
43 I often get carried away by what I am working on.

When I am working, I am completely engrossed by my
44 work.

45 When I am working, I am totally absorbed by it.
46 Nothing can distract me when I am working.
47 When I am working, I often loose track of time.

Procrastination
Try to imagine yourself in the following situation: You
have to carry out a task at work. The deadline is
approaching and it is important it will be met. Indicate
for each of the sentences below how you would react in (almost) (nearly)
such a situation. never always

48 I begin later than I had planned
I have another sweet/sigarette/cup of coffee instead of

49 beginning the task
I feel I can only do it under pressure when it's very

50 nearly due.
51 1 can say to myself: start now. And I still don't start.
52 1'11 just do something easier.
53 I make a plan that I really already know is not feasible.

54 I convince myself that there are other things that have to
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be done first.

I let the time go by without getting any work done on the
55 task.
56 It is important for me to do better than my colleagues.

It is important for me to do weIl compared to others at
57 mywork.

My goal at work is to get a better evaluation than most
58 of my colleagues.
59 I want to leam as much as possible in my work.

It is important for me to understand the content of my
60 work as thoroughly as possible.
61 1desire to completely master every aspect of my work.

Coordination and Communication
The next statements are about your CUITent team, and
how it is operating. How much do you agree with the strongly strongly
fol1owing statements? disagree agree
My group experienced interruptions or delays in the

62 flow of work between members.
63 The members ofmy group collaborate effectively.
64 Our task activities are weIl coordinated.
65 Our project is running smoothly.

In my team members frequently discuss work with each
66 other.

In my team members frequently discuss work with our
67 team leader.
68 Discussions are appreciated by the members ofmy team.

Conflict
Please answer the following questions. None A lot
How much relationship tension is there in your work

69 group?
How often do people get angry while working in your

70 group?
How much emotional conflict is there in your work

71 group?
72 How much conflict of ideas is there in your work group?

How frequently do you have disagreements within your
work group about the task ofthe project you are working

73 on?
How often do people in your work group have
conflicting opinions about the project you are working

74 on?
How often are there disagreements about who should do

75 what in your work group?

76 How much conflict is there in your group about task
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How often do you disagree about resource allocation in
77 your work group?

Temporal Consensus
strongly strongly

How much do you agree with the following statements? disgree agree
In my team we have the same opinions about meeting

78 deadlines.
In my team we have similar thoughts about the best

79 way to use our time.
In my team we agree on how to allocate the time

80 available.
In my team we agree on how much time it takes to

81 perform tasks.

Temporal Norms
strongly strongly

How much do you agree with the following statements? disgree agree
82 Team members feel that deadlines don't really matter.
83 Staying on schedule is important in our team.
84 It is important to meet our deadlines.
85 We do not pay much attention to sehedules.
86 It is very important for us to be "on time" for everything.

Team members do things when they are ready, not on a
87 sehedule.
88 No one gets upset ifyou miss a deadline.

Team members do most of their work under deadline
89 eonditions.
90 All of our work is tightly seheduled.

Potency
strongly strongly

How mueh do you agree with the following statements? disgree agree
91 This team has eonfidenee in itself.

This team be1ieves it ean beeome unusually good at
92 produeing high-quality work.

This team expeets to be known as a high performing
94 team.
95 This team feels it ean solve any problem it eneounters.
96 This team believes it ean be very produetive.

Dstress ITIJ_
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strongly strongly
How much do you agree with the following statements? disagree agree

97 1 experience tension from my job.
98 Aspects ofmy job are a source of frustration for me.
99 There is no strain for working in my job.
100 I never feel pressured in my job.

Individual Performance

How much do you agree with the strongly strongly
following statements? disagree agree

Compared to the requirements, I obtain
101 good results.

It is known that my performance is berter
102 than that ofmy colleagues.

If there are difficult tasks, they are
103 usually assigned to me.

I'm often asked for advice by my
colleagues when they experience

104 difficulties in their work.
There are few, if any complaints about

105 the quality of my work.

Creativity

How much do you agree with the strongly strongly
following statements? disagree agree

106 My team is very original in its work.
107 My team is very adaptive in its work.
108 My team is very creative in its work.

My team comes up with new and
109 practical ideas to improve performance.

System Viability
strongly strongly

How much do you agree with the following statement? disagree agree
110 I enjoy working with the other group members.

I would like to work with this team on a different
111 project.
112 I am satisfied with the team's composition.

Professional Growth
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How much do you agree with the fol1owing statement? disagree agree
I have gained much knowledge from working on this

114 project.
The teamwork helped me a lot to understand how to

115 work in a team environment.
I've experienced professional growth from working on

116 this project.

Team Performance

Please rate the performance of your team in terms strongly strongly
of disagree agree

117 the efficiency of team operations.
118 the amount of work the team produces.
119 the team's adherence to schedules.
120 the team's adherence to budgets.

the effectiveness ofthe team's interactions with
121 people outside the team.
122 the team's ability to meet the goals ofthe project.

the team could have done its work faster with the
123 same level of quality.
124 the team met its goals as quickly as possible.

the team manages to meet deadlines without
125 sacrificing output quality.
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Figuur 10: Early Action Pacing Style Figuur 11: Deadline action pacing style
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Figuur 12: Constant Action Pacing Style

time
Figuur 13: U-shape Action Pacing Style
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