
MASTERCLASS PARTNER IN ORGANISATIEONTWIKKELING

voor hoofden P&O, HR managers en senior HR adviseurs 

>  Die actief willen bijdragen aan het creëren van een ondernemend  

werkklimaat

>  Die effectief teamgericht werken in hun organisatie willen realiseren

>  Die willen groeien in hun rol als vakkundig adviseur op bestuurs-  

en directieniveau

 

Als organisatie wil je creatief je antwoorden blijven vinden op de uitdagingen die je pad 

kruisen. Je wilt dat je diensten nauw aansluiten bij je missie en de wensen van je op-

drachtgevers. In een tijdsgewricht waar veranderingen elkaar snel opvolgen, vraagt  

dit dat je optimaal gebruik weet te maken van alle aanwezige kennis en expertise in je 

organisatie. Het creëren van een ondernemend werkklimaat en effectieve (team)samen-

werking maken dit mogelijk. Wat is hiervoor nodig vanuit de O-kant? Welke vraagstukken 

levert dit op aan de P-kant? Hoe zorg je dat je als HR manager of P&O adviseur je rol  

als ‘partner in organisatieontwikkeling’ bewuster invulling geeft? En dat je waardevol 

gesprekspartner wordt op bestuurs- en directieniveau? Wat vraagt dit aan eigen onder-

nemerschap? 
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Het creëren van een ondernemend werkklimaat doe je in fasen.



OPZET

In deze masterclass staan de individuele leervragen van de deelnemers en specifieke  

deskundigheid van de leergangbegeleiders centraal. Je rol als ‘partner in organisatie-

ontwikkeling’ is de rode draad. Zo ontstaat een masterclass-setting, waarin vakmanschap, 

maatwerk en zelf actief sturen op resultaat de sleutelelementen vormen. 

De masterclass bestaat uit zes blokken. Tevens heeft elke deelnemer een intakegesprek 

waarin de individuele leervraag en de specifieke organisatiesituatie uitgebreid worden  

besproken. 

DE BEGELEIDERS 

INEKE KHALIL (OPRICHTER/DIRECTEUR TEAMONDERNEMERSCHAP)

Als organisatie-adviseur/(team)coach begeleidt Ineke al ruim twintig 

jaar organisaties en teams in het vergroten van hun ondernemers-

kracht. Opdrachtgevers zijn onder meer KLM, Avans Hogeschool, 

Belastingdienst en Capri Hartrevalidatie. In haar werk ziet zij hoe 

belangrijk en nodig de rol van P&O is als ‘partner in organisatieontwik-

keling’. Ineke Khalil publiceert regelmatig over haar werk. Haar boek 

‘Teamondernemerschap – van Tob naar Top Teams’ verscheen in 2013. 

SANDRA LIEFHEBBER (GLOBAL HR MANAGER HIVOS)

Sandra heeft al meer dan 20 jaar ervaring als eindverantwoordelijke 

P&O bij profit en non- profit organisaties. Als ‘partner in organisatie-

ontwikkeling’ is ze actief betrokken geweest bij grote organisatietran-

sities. Op dit moment is Sandra werkzaam bij HIVOS als Global HR 

manager. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk als Qigong instructeur. 

PROGRAMMA: INHOUDELIJKE FOCUS

De leergang kent drie inhoudelijke thema’s:

Huidige uitdagingen voor jouw organisatie

• In welk intern en extern krachtenveld beweegt jouw organisatie zich?

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op dit moment?   

•  Wat heeft in jouw organisatie de komende jaren aandacht nodig om klaar te zijn  

voor de toekomst? 

•  Gebruikmaken van de Speelveldanalyse® 



MELD U

 AAN!

Succesvol samenwerken in organisaties

Het creëren van een ondernemend werkklimaat 

• Hoe zorg je dat professionals ondernemersruimte krijgen en pakken? 

• Hoe kunnen teams zich ontpoppen tot volwassen samenwerkingspartners?

•  Wat is er in jouw organisatie nodig om een cultuur van ondernemerschap en  

eigenaarschap te realiseren? Wat zijn de eerste stappen?

• Kennismaken met het model Teamondernemerschap

Groeien in de rol van ‘partner in organisatieontwikkeling’ 

•  Op welke organisatiethema’s ga jij je het komend jaar richten? Hoe zoek je hierin  

de samenwerking op? 

•  Invulling geven aan partnerschap met de directie en anderen: hoe doe je dat? 

•  Je rol van ‘partner in organisatieontwikkeling’ vraagt om eigen ondernemerschap.  

Hoe geef je dat vorm? 

•  Verstevigen van je persoonlijk leiderschap door Qigong

PROGRAMMA: VORMGEVING

Een blok bestaat uit een bijeenkomst, individuele opdrachten en een sparringsgesprek. 

•  Tijdens de eendaagse bijeenkomst ligt de focus op één of twee thema’s, waar we op  

verschillende manieren mee aan de slag gaan: een inhoudelijke inleiding, relevante  

artikelen, gezamenlijke casuïstiekbespreking en individuele reflectie.

•  De individuele opdrachten richten zich op het actief aan de slag gaan met aangereikte 

kennis, tools en opgedane inzichten in de eigen werkpraktijk. 

•  In duo’s of trio’s treffen deelnemers elkaar op een zelfgekozen moment om te sparren  

over de vraagstukken en dilemma’s die ze in hun werk tegenkomen.

DATA, TIJD EN LOCATIE

De bijeenkomsten (9-17 uur) vinden 

plaats in Utrecht op: 

• vrijdag, 13 september 2019  

• donderdag, 31 oktober 2019  

• vrijdag, 29 november 2019

• donderdag, 23 januari 2020

• vrijdag, 20 maart 2020

• donderdag, 4 juni 2020

KOSTEN

€ 3.650 excl. BTW,  

incl. leergangmateriaal.

Het maximaal aantal leergang

deelnemers is 8. 

VRAGEN OF AANMELDEN?  

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten:  

ineke.khalil@teamondernemerschap.nl of sandra.liefhebber@teamondernemerschap.nl


