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Under pressure!
Groepsdruk als positieve tool

Voor je ligt een eenvoudig stappenplan om met je team aan de slag te gaan met het thema 
‘groepsdruk’. Jong of oud, als je onderdeel wil uitmaken van een groep krijg je altijd te maken 
met dit fenomeen. Met de volgende informatie en oefeningen kun je samen met je groep 
ontdekken wat groepsdruk is en hoe je het als team positief kunt inzetten!

Wat is groepsdruk? 
Groepsdruk is de druk die groepsleden voelen om bepaald gedrag te vertonen. Dit gedrag 
verschilt per groep. Jouw gedrag kan binnen de ene groep heel anders zijn dan in een andere 
groep. 

Ongebewuste groepsdruk
Groepsdruk kan ontstaan zonder afspraak. Dit wordt ‘onbewuste groepsdruk’ genoemd. 
Er worden keuzes gemaakt door leden van de groep op basis van wat ze denken dat er 
van hen verwacht wordt. Dit kan een positieve of negatieve uitkomst hebben. Als je bij 
negatief groepsgedrag individueel zou navragen of een groepslid dit gedrag ‘oké’ vindt 
zeggen ze negen van de tien keer ‘nee!’ Wanneer ze het dan toch doen, kan dat bijvoorbeeld 
voortkomen uit een veronderstelling dat deze houding gewaardeerd of zelfs verwacht wordt 
binnen de groep: “doe ik het niet, lig ik eruit.” 

Bewuste groepsdruk
Bewuste groepsdruk bestaat ook. Leden worden onder druk gezet (of sterk gestimuleerd) 
om ‘mee te doen’ met bepaald gedrag of een bepaalde houding. Er wordt letterlijk benoemd 
hoe je je moet gedragen en wat wel en niet kan binnen de groep. Doe je dit niet, dan plaats 
je jezelf buiten de groep. De druk wordt in een groep vaak uitgoefend door de natuurlijke 
leider(s) of dominantste leden van de groep. Deze druk kan zowel positieve als negatieve 
gevolgen hebben.  

Negatieve en positieve groepsdruk
Negatief gedrag dat door druk van de groep de kans krijgt om te groeien, zal op den duur 
ongunstig uitpakken voor alle leden van de groep. Positieve druk -druk om bijvoorbeeld beter 
te presteren of het beste uit jezelf te halen- heeft meestal een gunstige uitwerking hebben op 
de groep. Deze positieve groepsdruk in sport kan zorgen voor individuele succesmomenten en 
buitengewone teamprestraties. Hoewel individuen een beetje gepushed kunnen worden, zijn 
ze in staat iets beters uit zichzelf te halen onder deze druk. 

Groepsleider
In een onbegeleide groep geldt het recht van de sterkste, deze domineert en bepaalt. In 
een groep met begeleiding, zoals jullie team, kun je bewust aan de slag met groepsdruk. 
Jij als coach stelt de norm, stimuleert positieve druk en keurt negatieve druk en gedrag af, 
je herkent de dominante spelers en zet deze (positief) in als hulpcoach of aanvoeder van 
het team*. Een aanvoerder van een sportteam is vaak het groepslid dat van nature positief 
domineert. Een fijne sfeer en de juiste begeleiding van de coach/trainer kan ervoor zorgen 
dat groepsdruk binnen een team tot meer succes kan leiden.

Stap voor stap naar een hecht team
Met dit stappenplan kan je aan aan de slag om van jouw team een hechte groep te maken. 
Je team leert wat groepsdruk is en zal inzien welke houding of rol ze binnen verschillende 
groepen aannemen waarin ze zich bewegen. Je onderzoekt samen welke groepsdruk ze 
ervaren binnen het team. Je spreekt uiteindelijk af welke houding en gedrag je samen kunt 
stimuleren om een sportieve groepsmentaliteit te krijgen. 

Succes!

* zie ook het boekje Teamdynamiek voor een stappenplan om tot een hecht team te komen. 



Stap 1: wat is groepsdruk?

1
Vertel de groep in het kort en in je eigen woorden over groepsdruk. 
Leg uit dat elke groep een groepsmentaliteit heeft en dat je deze 
samen kunt onderzoeken en zelfs maken.

Met de hele groep:
Schrijf op een groot vel, flipover of whiteboard verschillende ‘groepen’ 
waar elk teamlid deel van is. Begin zelf met twee groepen en laat 
je team aanvullen in een open brainstorm. Denk breed en probeer 
iedereen zo veel mogelijk verschillende groepen te laten noemen.  

Individueel: 
Elk teamlid krijgt pen en papier en kiest voor zichzelf drie groepen 
waar hij/zij zelf mee te maken heeft. Laat iedereen daarna voor elk 
gekozen groep twee kolommen maken met ‘Oké’ en ‘Niet oké’. Voor 
elke groep vullen ze in welk gedrag in het algemeen ‘goed’ wordt 
gevonden en welk gedrag wordt afgekeurd. Denk aan taalgebruik, 
sociaal gedrag, houdingen, enz. Het gaat hier dus niet om je eigen 
mening, maar om vooroordelen ten opzichte van diverse groepen 
(bijvoorbeeld: “hangjongeren blowen allemaal”). 

Als je dit hebt gedaan, onderstreep iedereen voor hem/haarzelf drie 
soorten gedrag dat goed bij hem/haar past. Daarna kiezen ze er drie 
waar ze het niet mee eens zijn. Omcirkel deze. In deze stap gaat het 
dus juist wel om een eigen mening! Moedig aan eerlijk te zijn, niemand 
krijgt dit blaadje te zien. En let op: soms doe je mee aan bepaald 
gedrag, terwijl je dat eigenlijk afkeurt! 

Introductie
Deze eerste stap gaat over groepsdruk in het algemeen. Breng samen met je 
team in kaart wat er speelt, wie wat vindt en hoe dit zich verhoudt tot elkaar. 

Voorbeelden 
van groepen:

- de klas

- mijn vriendengroep

- mijn gezin

- buiten op het 
pleintje met mijn 
buurtvrienden

- mijn neven en 
nichten

- toneelgroep

- ect.

45 min

SchoolpleinTraining

Thuis Hoe ging het op 
school vandaag?

Ik had een 
vette 7 voor 
wiskunde!

Wat ontzettend 
goed van je!

Hahaha, 
check 

deze ff 

Hier! 
Ik sta dik vrij!



2Individueel:
Elk teamlid schrijft de onderstreepte én omcirkelde gedragingen op een aparte post-it, 
maar nu zonder markering. Het mag nu dus niet meer zichtbaar zijn welke gedrag je   
‘oké’ en welke je ‘niet oké’ vindt. 

In drietallen:
Plak in drietallen alle post-it’s bij elkaar. Bespreek en vergelijk ze onderling. Leg uit dat 
ze dit zo neutraal mogelijk moeten proberen te houden, dus zonder mening! Deelnemers 
moeten juist niet laten blijken welk gedrag ze goed bij zichzelf vinden passen en welke ze 
lastig vinden. Ieder drietal kiest twee ‘goede’ gedragingen en één die niet of minder oké 
wordt gevonden. Deze worden op het grote vel geplakt, ook in twee kolommen: ‘Oké’ en 
‘Niet oké’.  

Hahaha, 
check 

deze ff 

Schoolplein

op straat 
spugen

op elkaar schelden

je telefoon 
in je zak 
houdenzo veel 

mogelijk proberen te scoren

de bal niet doorpasen 

even 
stoppen 

als iemand 
pijn heeft 

je vinger opsteken



4

Nabespreken met de hele groep: 
Bekijk met de groep de resultaten. Bespreek 
de volgende punten:
Zit er veel overlap in de uitkomst? 
Zijn er opvallende tegenstellingen? 
Was het moeilijk om te doen? 
Wat vond je er dan moeilijk aan? (of juist 
makkelijk?)
Werd je beïnvloed door de ander? Op wat 
voor een manier?
Heb je je mening kunnen verbergen? 
Waarom wel/niet? 

Hahaha, 
check 

deze ff 
???

Training

Hahaha, 
check 

deze ff Kan je even 
je telefoon 
wegdoen?

Papa en 
mama 

vinden dit 
heel 

vervelend!

Thuis

3

Reflectiegesprek: 
Leg uit dat elke groep zijn eigen ‘sociale afspraken’ heeft, bewust of onbewust. Je 
houding en gedrag kan gevolgen hebben voor je status binnen een groep. Sommig 
gedrag wordt in de ene groep heel juist erg gewaardeerd, maar doe je hetzelfde in 
een andere groep dan kan het zijn dat het heel stom wordt gevonden. De vraag is 
altijd of je meedoet: ben je bewust van wat je zelf belangrijk vindt en hoe dit zich 
verhoudt tot de groepsverwachtingen? Het is belangrijk om hier over na te denken, 
zodat je niet zomaar met alles meedoet! 



Stap 2: do’s en don’ts

1Met de hele groep: 
Bespreek samen en noteer op een groot vel of whiteboard wat 
er volgens jullie in het algemeen als positief of negatief wordt 
gezien binnen een team. Hoe moet je met elkaar omgaan en 
hoe juist niet? Wat zijn de juiste houdingen voor een team?

Introductie
In deze volgende stap hebben we het specifiek over het team. Welke 
houdingen en gedragingen komen voor in ons team, wat vinden we er 
eigenlijk écht van en waar worden we een hechter team van?

2In viertallen:
De teamleden bespreken in viertallen of de dingen die zijn 
besproken, ook in hun eigen team voorkomen. Zijn er dingen 
die jullie altijd doen of wel eens zijn gebeurd? Moedig de 
viertallen aan om eerlijk te zijn en zowel de positieve als 
negatieve dingen te benoemen. 

Met de hele groep:
Elk viertal presenteert wat ze hebben besproken.  
Vraag na elke presentatie of de andere groepjes dit herkennen, 
aanvullingen of juist opmerkingen hebben. Als viertallen 
dezelfde uitkomst hebben kunnen ze dit meteen melden zodat 
niet alles dubbel wordt gepresenteerd. 

3
Met de hele groep:
Er wordt nu een concrete lijst van do’s en 
dont’s opgesteld met de hele groep: wat doen 
we wel en welk gedrag vinden we niet goed. 
Alles met het doel een goede team-sfeer neer 
te zetten.

Bedenk ook hoe je elkaar hieraan kunt houden: 
spreken jullie elkaar bijvoorbeeld aan? 

Als de lijst klaar is maakt de coach/trainer er 
een overzicht van. De volgende training neemt 
hij/zij deze mee. Iedereen mag nu nog een 
keer op of aanmerkingen maken. Kan iedereen 
zich er allemaal echt in vinden? Zo ja, dan het 
team dit bekrachtigen doordat iedereen er zijn/
haar handtekening onder zet! 

Er wordt in ons team eigenlijk best veel 
geklaagd en op elkaar gescholden

Tip:
Bespreek ook eens 

met de groep wat er 
zou gebeuren als ze 

teamgedrag in een andere 
‘groep’ zouden toepassen. 

Zou dat onnatuurlijk 
zijn? Zou je worden 

buitengesloten?

45 min



Stap3: groepsdruk to the max!
Introductie
In deze derde bijeenkomst ga je als coach aan de slag met groepsdruk. 
Naast de do’s en dont’s die jullie nu hebben opgesteld is het tijd om te 
analyseren wat er tussen de regels door gebeurt. Dit is de taak van de 
coach/trainer.

1

Tijdens trainingen en wedstrijden: 
Analyeer tijdens het trainen en de wedstrijden of je positief en negatief groepsgedrag ziet. 
Maak gebruik van het lijstje hieronder en vul aan. Maak een aantal weken notities van wat 
je ziet!

Positief:
Wie is een natuurlijke leider? 
Wie moedigt de anderen aan?
Wie zet er altijd door?
Wie troost de ander? 
Wie zorgt er voor de sfeer?
Etc.

Negatief:
Wie geeft er op?
Wie geeft anderen de schuld? 
Wie zorgt voor een gespannen sfeer?
Etc. 

7 min



Groepsdruk is een fenomeen dat je kunt beïnvloeden. Als coach ben je in staat dit op 
een positieve manier te doen en in te grijpen als het de verkeerde kant op gaat. 

Een trainer/coach ziet de invloed binnen het team van al zijn spelers. Maak hier 
gebruik van en geef het de speler terug, zowel de positieve als negatieve invloed. 

Tot slot

2

Individuele coachgesprekken:
Ga aan de hand van wat je hebt gezien individueel in gesprek met je spelers. Doe dit 
steeds voor of na een training of even langs de lijn. Zorg dat het gesprek kort en vooral 
ontspannen is. 

Loop deze punten langs in het gesprek:
1- Benoem welk gedrag je hebt gezien. 
2- Vraag de speler of hij/zij dit herkent.  

Bij positieve invloed op de groep:
3- Benoem hoe dit volgens jou invloed heeft op de groep.
4- Geef een groot compliment over deze houding en benoem dat het een waardevolle 
bijdrage is voor het team. 
5- Geef aan dat je dit waardeert en dat hij/zij dit zeker moet vasthouden!

Bij negatieve invloed op de groep:
3- Vraag de speler wat hij/zij denkt dat de invloed van zijn gedrag op de groep is. 
Veroordeel het gedrag niet. 
4- Vraag waarom de speler dit gedrag vertoond. Vertel hem/haar dat je ziet dat het een 
negatieve invloef heeft op het team. 
5- Geef aan dat je dit binnen het team niet waardeert en dat hij/zij dit gedrag moet 
aanpassen. Vraag of hij/zij hier over na wilt denken en hij/zij misschien hulp nodig heeft. 
Bespreek het later nog eens en beloon verandering. 
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