
SUCCESVOL IMPLEMENTEREN VAN 
RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS

een compacte leergang voor HRD-professionals en teamcoaches 

In je rol als HRD-professional of teamcoach is de uitdaging steeds vaker om teams 
te begeleiden in hun ontwikkeling tot resultaatverantwoordelijk team. Zo’n team is in 
staat zelf zorg te dragen voor een goede onderlinge samenwerking, een veilige 
leeromgeving en het samen realiseren van afgesproken resultaatdoelstellingen. 
Teamondernemerschap is een methode om met succes de overstap te maken naar 
resultaatverantwoordelijke teams.

Doel
Deze leergang maakt je als HRD-professional en/of teamcoach vaardig in het sturing 
geven aan en begeleiden van de overstap naar resultaatverantwoordelijke teams. 
Onze ervaring leert dat een goed begrip van de organisatie-context essentieel is om 
deze overstap met succes te maken. In deze leergang leer je je interventies in te 
richten op drie niveaus: het team, de leidinggevende en de bredere organisatie-
context.

Voor wie
De leergang is bedoeld voor interne en externe HRD-professionals en teamcoaches 
die de organisatie willen helpen met succes de overstap te maken naar 
resultaatverantwoordelijke teams.

Traject
inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• resultaatverantwoordelijke teams in de context van organisatieontwikkeling;
• de startsituatie in kaart brengen: het vaststellen van de teamontwikkelingsfase, 

kennismaken met TeamSpeak als analyse-tool;
• het inrichten van het organisatie-speelveld: de rolverantwoordelijkheid van 

teamlid, teams en leidinggevende;
• patronen herkennen: ouder-kind patroon, geleefd worden door de hectiek; 
• jouw rol als adviseur/coach: inzicht geven, kennis inbrengen, regie voeren
• focus van een intakegesprek: het in kaart brengen van de teams in 

hun organisatiecontext;
• het juiste aanbod ontwikkelen: sturen op de juiste inrichting van het speelveld én 

de ontwikkeling van de benodigde competenties. 

Deze onderwerpen relateren we telkens aan je eigen praktijk als HRD-professional/
teamcoach.



Praktisch 
werkwijze + duur
We starten de leergang met een introductiedag waarin we onderzoeken wat 
Teamondernemerschap inhoudt. In de zes daarop volgende losse dagdelen vormen 
je eigen casuïstiek en jouw rol en positie als HRD-professional/teamcoach het 
uitgangspunt. De introductiedag en zes bijeenkomsten zijn verdeeld over een 
periode van negen maanden, en vinden plaats in Utrecht. We werken met groepen 
van maximaal zes deelnemers.

data 2016

• Introductiedag (9:30 - 17 uur): 14 januari 
• Intervisie-bijeenkomsten (13.30 - 17 uur): 18 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei, 

28 juni en 8 september

begeleiding
De begeleiding is in handen van drs. Ineke Khalil. Zij is al ruim twintig jaar werkzaam 
als organisatieadviseur, leidinggevende en trainer. Haar expertise is 
Teamondernemerschap, een unieke methodiek die zij heeft ontwikkeld op basis van 
deze praktijkervaring. Sinds 2005 is ze partner bij Kern Konsult, bureau voor 
organisatieontwikkeling.

kosten
De investering in de leergang bedraagt €1.500,- exclusief BTW. Dit bedrag is 
inclusief het boek Teamondernemerschap - Van Tob naar Top Teams (2013).

Resultaten
Aan het einde van de leergang ben je als HRD-professional/teamcoach vaardiger 
geworden in:
• het definiëren van de kenmerken van resultaatverantwoordelijke teams en hun 

toegevoegde waarde voor de organisatie; 
• het inzichtelijk maken van de startsituatie van elk team;
• het invulling geven aan een goed partnerschap met je opdrachtgever; 
• het ontwerpen van het juiste ontwikkeltraject met oog voor de drie niveaus: team, 

leidinggevende en de bredere organisatie-context;
• teamcoachtechnieken die het team ondersteunen steeds meer eigen 

verantwoordelijkheid te nemen: voor het realiseren van afgesproken 
resultaatdoelstellingen, voor een veilige leeromgeving en een goede 
samenwerking (onderling en met derden). 


