
Hoe ontwikkel je jouw team tot een professioneel team? 

 

 

Omdat: 

• Een dynamische wereld vraagt om wendbare organisaties 
• Diversiteit in teams een andere wijze van aansturen vergt 
• Teams zich gericht kunnen ontwikkelen 

Organiseert SPA Groep:  

• Een platform voor teamleiders om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten 
• Een dynamisch programma met een interactief karakter 
• Een masterclass “Teamontwikkeling in lerende organisaties” 

 

 Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan! 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
   

Datum  : 15 februari 2019 
Tijd  : 09.00 – 16.00 uur 
Kosten  :  € 340,– 
Locatie  : SPA Groep 
   Klipperaak 2C 

   2411 ND Bodegraven 

Aanmelden :  Vóór 3 februari 2019 aanmelden 
   op www. spa-bv.nl  Infodagen 

    

        We zien je graag op 15 februari! 

   Teamleider Themadag 
      Teamontwikkeling in lerende organisaties 

 



Teamleider Themadag 
Teamontwikkeling in lerende organisaties 
Van operationeel leidinggevenden wordt verwacht dat zij invulling geven aan de organisatiedoelstellingen. Dat is zeker geen makkelijke taak, omdat de 
teams zeer divers zijn. Met een combinatie van kwetsbare mensen, professionals (met of zonder opleiding) en door en/of uitstroom. Evengoed dient toch 
de juiste kwaliteit geleverd te worden. Daarnaast wordt ook nog verwacht dat er aan continue kwaliteitsverbetering gewerkt wordt, wat de druk op deze 
teams doet toenemen.  

Tijdens deze themadag staat de rol van operationeel leidinggevenden in de lerende organisatie centraal. Als operationeel leidinggevende is het namelijk 
belangrijk om:  

• Zicht te hebben op omgevingsfactoren en doelstellingen die de organisatie beïnvloeden; 
• Te weten hoe de medewerker van de toekomst eruit ziet;  
• Te begrijpen wat voor type leiderschap zij nodig hebben; 
• Een team te bouwen waarin ieders capaciteiten worden benut en ontwikkeld.  

Op die manier kan ook een stappenplan gemaakt worden voor duurzame inzetbaarheid.  

Platform 
De Teamleider Themadag is dé gelegenheid voor teamleiders binnen de branche van Afval- en Milieubeheer en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) om 
elkaar te ontmoeten, op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en zich te verdiepen in de werkwijze van andere organisaties. Op 
de themadag wordt er een theoretisch kader geschetst dat zal dienen als uitgangspunt voor kennisdeling. Aan de hand van verschillende cases word je 
meegenomen in de ontwikkelingen en mogelijkheden van operationeel management en maak je samen met collega-teamleiders een koppeling naar de 
dagelijkse praktijk.  
 
Experts 
De masterclass wordt verzorgd door Wouter Jansen (bedrijfskundige) en Nelleke Pronk (sociaal psycholoog). Zij zijn experts op het gebied van 
operationeel management en lerende organisaties, met ruime praktijkervaring op verschillende niveaus in de branche en met inspirerende werkwijzen. 
Daarnaast worden er gastsprekers uit de branche uitgenodigd om hun ervaringen te delen.  

  

 

  

Programma: 

1) Visie op de branche (omgevingsanalyse) 
2) Visie op ontwikkeling (vanuit HR-perspectief) 
3) Praktijkcases 

a. Wat voor type medewerkers heb ik nodig? (teamanalyse) 
b. Wat voor type leiderschap past hierbij?  
c. Welke maatregelen kan ik treffen?  

4) Stappenplan voor duurzame inzetbaarheid 
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