Programma Inspiratiedag 2012
9:30 – Binnenlopen met koffie en thee

Ochtend
Lezingen:
•

10:00 – Welkom en toelichting op de dag

•

10:15 – Ervaringen en Highlights van het Belbin Symposium 2012 in Cambridge

•

10:30 – Keynote speaker: Martine Delfos – over Belbin en de Generaties X, Y
en Z

•

11:15 – Pauze

•

11:30 – Verslag van Co-Creatiedag “De toekomst van “Belbin” door keynote
speaker Nina Hoek van Dijke

•

12:00 – Keynote speaker: Karen van den Broek – over TeamOndernemen™:
Hoe krachtig zijn zzp’ers die samenwerkend ondernemen?

•

12:30 – Aanbieding eerste exemplaren van het book-a-zine ”Belbin
Teamrolmanagement”

•

12:45 – lunch

Lunch
Marktplaats
+ Teamrol trainingsmateriaal door Mensen in Bedrijf
+ Teamrol trainingsmateriaal door Defensie/Marine
+ Presentatie website

Middag
•

14:00 – Keuzeprogramma met diverse workshops

•

15:30 – Met koffie in de hand naar plenaire zaal

•

15:45 – Lezing – Maarten Poorter en Floris van Lemmen: Belbin en Lifestyle

•

16:15 – Afsluiting – Rob Groen

•

16:30 – Borrel

Workshops:
•

Belbin en Coaching, Belbin en Disney, door José Houweling

•

De toekomst van Belbin, door Nina Hoek van Dijke en de Next Generation

•

Belbin en Het Nieuwe Werken, door Eelco van Norren

•

Teamrollen en Lifestyle, presentaties uit het Grote Onderzoek van TAQT en Het
Consulaat

•

TeamOndernemen™: Hoe krachtig zijn zzp’ers die samenwerkend
ondernemen? door Karen van den Broek,

•

Belbin en Het nieuwe Teamrol trainingsmateriaal, workshop met materiaal
van Mike van Alderwegen;

Details van het
Ochtendprogramma
Lezingen
no.

Spreker

1

Belbin en de Generaties X-Y en Z
Keynote speaker: Martine Delfos
Voor de Next Generation maakt de virtuele wereld al
standaard onderdeel uit van het dagelijks leven.
Nieuwe media hebben daarmee grote invloed op
deze generaties. Wat doet die invloed met gedrag,
voorkeuren en leefwereld van jongeren in
samenwerking? Wat gaat dit betekenen voor teams
en organisaties waar Generatie X, Y en Z de dienst
gaan uitmaken? Past onze kijk op samenwerken, en
daarmee op de huidige Teamrollen, nog wel bij deze
generatie?
Nu al zijn ontmoetingen in de virtuele wereld voor
jongeren vanzelfsprekend. Dat gaat verder dan
Skype, LinkedIn of Twitter. Virtueel samenwerken
heet nu nog: Het nieuwe werken. Is 'Het nieuwe
werken' straks de norm? Welke talenten
ontwikkelen jongeren om op die manier samen te
werken? Moeten we Belbin Teamrollen herzien?
Martine Delfos is een autoriteit op het gebied van
jongeren en hun ontwikkeling. Zij kan op zeer
beeldende wijze de gevoelswereld van jongeren
voor het voetlicht brengen. Bovendien doet zij
samen met HES (Hogeschool Edith Stein in Hengelo)
onderzoek naar de invloed van de virtuele wereld op
jongeren.Vandaar dat wij haar gevraagd hebben
haar licht te laten schijnen op 'Teamsamenwerking
in de toekomst', vanuit het perspectief van jongeren
van vandaag, Generatie X, Y en Z.

-

Martine
Delfos

no.

Spreker

2

Verslag van Co-Creatiedag “De toekomst van
“Belbin
Keynote speaker Nina Hoek van Dijke
Wat kom je als organisatie tegen wanneer je in
contact bent met Generatie X, Y en Z. In deze lezig
neemt Nina Hoek van Dijke ons mee in de
ervaringen van een co-creatiedag, waarbij een
creatief team van 11 mensen aan de slag is gegaan
met de vraag: Hoe kunnen we de teamrollen van
Belbin waardevol en aantrekkelijk maken voor de
nieuwe generatie managers en werknemers, die
steeds meer te maken krijgen met nieuwe vormen van
samenwerken? Hoe verliep het proces op die dag?
Wat zijn ervaringen van andere organisaties? Wat
zijn de uitkomsten?

-

Nina Hoek
van Dijke

Nina Hoek van Dijke adviseert met haar bedrijf
Jong en Je Wilt Wat, organisaties hoe ze jongeren op
een leuke, creatieve maar verantwoorde manier
kunnen bereiken.
3

TeamOndernemen™:
Hoe krachtig zijn zzp’ers die samenwerkend
ondernemen?
Keynote speaker: Karen van den Broek
In het huidige economische klimaat ervaren
talentvolle, capabele mensen een gebrek aan
toekomstmogelijkheden voor het verdienen van een
inkomen in loondienst. Steeds meer mensen zijn
bereid als zelfstandig ondernemer
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
toekomst. Deze mensen zijn veelal geen ‘echte’
ondernemers, wat tot schrijnende problemen leidt.
Het afgelopen jaar is Karin van den Broek zoek
gegaan naar mogelijkheden voor het verdienen van
een eigen inkomen voor die optimaal gebruik maakt
van de kwaliteiten van mensen. Dit
TeamOndernemen™voorkomt dat juist datgene
waar iemand niet goed in is, hem of haar belemmert

Karen van
den Broek

no.

Spreker

-

om met zijn of haar talenten een inkomen te
verwerven. Natuurlijk gaat TeamOndernemen™ uit
van de kracht van mensen, waarbij ook hun
belemmeringen en minder sterke kanten zullen
geadresseerd worden. In haar lezing neemt Karen
jou mee in een nieuwe ondernemingsvorm, die recht
doet aan kwaliteiten en die kansen biedt aan
ondernemen.
eamOndernemen™ biedt een derde alternatief voor
economische zelfstandigheid, naast werken in
loondienst en als zelfstandige.
Karen van den Broek is directeur-eigenaar van
Huxtable B.V. De rode draad in haar carrière is voor
anderen kansen creëren om zich te ontwikkelen en
deel te nemen aan de samenleving.

Lunch en marktplaats
Tijdens en lunch is er uitgebreid tijd voor ontmoeting met elkaar en met
nieuw ontwikkeld Teamrol trainingsmateriaal. Los van elkaar hebben Thijs
Rijnbergen van Mensen in Bedrijf en Mike van Alderwegen van Defensie
de afgelopen jaren materiaal ontwikkeld om in te zetten tijdens het werken
met Teamrollen. In de lunch is gelegenheid het materiaal te bekijken en met
de makers van gedachten te wisselen.

Details van het
Middagprogramma
Workshops
no.

Spreker

4

Belbin en Coaching/Belbin en Disney
Workshop begeleider: José Houweling
Walt Disney is het symbool van een succesvol
zakenimperium gebouwd op basis van creativiteit
en fantastische ideeën. Robert Dilts (NLP
ontwikkelaar) heeft Walt Disney’s
denkstrategieën gemodelleerd. In het model is de
overlap tussen de denkstrategieën van Disney en
de teamrollen van Belbin zeer herkenbaar.

-

Houweling

José

Het model wordt gebruikt om het creatieve proces
te stroomlijnen, o.a. in brainstormsessies met een
team. Het is echter ook zeer goed bruikbaar in een
individuele coaching sessie.
In de workshop gaan we aan de slag met dit
instrument aan de hand van het thema van de
dag. In de workshop is plek voor maximaal 7
personen.
José Houweling is (Team)coach, trainer en
arbeidspsycholoog. Daarnaast is ze gastdocent
bij The UNESCO-IHE Institute for Water
Education
5

From the Next Generation to the Next Level.
Vervolg op de Co-creatiedag
Workshop begeleider: Chris Boogert en de
Next Generation
Na een succesvolle Co-creatiedag door The Next
Generation onder leiding van Nina Hoek van
Dijke, gaan we hier verder om de uitkomsten
naar een volgend niveau te brengen.

Boogert

Chris

no.

Spreker

-

Chris Boogert is verandermanager en
projectleider. Hij adviseert organisaties oa. hoe
zij potentie kunnen aanspreken en die gebruiken
om resultaten te behalen.
6

Belbin en Het Nieuwe Werken
Workshopbegeleider: Eelco van Norren
Samenwerken via (sociale) media maakt zijn
opmars in teams. Van iedereen wordt maar
verlangd om mee te gaan in dit Nieuwe Werken
via de digitale snelweg. Wat verandert er
eigenlijk in de samenwerking als je elkaar niet
meer face-to-face ontmoet? Wat doet dit met de
verschillende teamrollen? Kan een voorzitter
nog wel de talenten van het team 'zien' als
iedereen verstopt zit achter Skype? Gaan
Brononderzoekers verpieteren achter de
geraniums als ze door dit nieuwe werken de
deur niet meer uit hoeven? Verandert jouw
teamrol als je niet meer in de zelfde ruimte zit
tijdens een overleg?
In deze workshop doe je zelf mee in
'BelbinsSamenwerkingsExperiment, maar dan in
een virtuele omgeving. Maak mee wat het met
jouw manier van samenwerken doet. Of grijp
deze kans om voor één keer een virtueel team te
observeren. Wie weet gaan we Teamrol
Management herschrijven voor viruele teams!
Lees vast deze blog van M. Hammad via
deze link.
Eelco van Norren is Trainer en adviseur
bij Trainers van Nu op het gebied van effectieve
samenwerking in een veranderende omgeving.

Eelco
van Norren

no.

Spreker

7

TeamOndernemen™: Hoe krachtig zijn
zzp’ers die samenwerkend ondernemen?
Workshopbegeleider: Karen van den Broek
Met TeamOndernemen™ wordt optimaal
gebruik gemaakt van de kwaliteiten van alle
groepsleden. Dit voorkomt dat juist datgene

-

Karen van
den Broek

waar iemand niet goed in is, hem of haar
belemmert om met zijn of haar talenten een
inkomen te verwerven. Natuurlijk gaat
TeamOndernemen™ uit van de kracht van
mensen, waarbij ook hun belemmeringen en
minder sterke kanten zullen geadresseerd
worden. Door nieuwe verbindingen te leggen en
op een andere manier te kijken kunnen
beperkingen tot mogelijkheden worden
omgebogen.
8

Belbin en Het nieuwe Teamrol
trainingsmateriaal
Workshopbegleides:en Mike van Alderwegen
Het complete Belbin pakket voor teamcoaching
en training ontwikkeld door Mike van
Alderwegen

Mike

van
Alderwegen

Afsluitende lezing
Teamrollen en Lifestyle
Door: Floris Lemmen en Maarten Poorter
Zijn vrouwen vaker Groepswerker dan mannen?’.
‘Stemmen Vormers vaker op de VVD dan
Voorzitters?’. ‘Besteden Planten al hun vrije tijd
aan boeken lezen?’. In onze trainingen krijgen we
vaak dit soort vragen van deelnemers. Hoe zouden
de teamrollen van Belbin zich thuis gedragen? Hoe
kijken ze tegen hun werk aan? Hoe gaan ze om met
conflicten? Deze, en nog veel meer vragen, hebben
Het Consulaat en Poorter en Groen geïnspireerd
om een grootschalig en langlopend onderzoek op
te zetten naar de achtergronden van de Belbin
teamrollen. In deze workshop presenteren we een
aantal van de meest opzienbarende conclusies van
dit onderzoek.

-

Floris Lemmen is werkzaam bij Het
Consulaat. Maarten Poorter is eigenaar/ trainer bij
Poorter en Groen.

Maarten
Poorter

Floris
Lemmen

