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Complete opleiding  
TeamConnect  
partnertraject (14-dagen): 
6 dagen ‘systemen doorgronden’ plus 
aansluitend het 8-daagse Partnertraject 

Wat is TeamConnect?

TeamConnect is een uiterst succesvolle methode voor team- en 
organisatieontwikkeling. Trefzeker, to-the-point, en met een 
korte doorlooptijd direct naar de kern, naar dat wat een team 
succesvol maakt, of kan maken. 

De methode bestaat uit vier delen:
   Invullen TeamConnect survey (een vragenlijst op basis van 

systemische principes) door alle teamleden
 Diagnose van de teamresultaten
 Terugkoppeling aan het team
 Interventies voor het team ontwerpen en uitvoeren.

In 2019 werd TeamConnect ontwikkeld. Het is gebaseerd op 
meer dan twintig jaar ervaring met teams, organisaties en het 
systemische gedachtegoed waarin TeamConnect geworteld is. 
Het is een unieke tool, waarvan de trefzekerheid inmiddels is 
bewezen. Het laat namelijk heel helder zien waar een team op dit 
moment ‘staat’ en waar het naartoe kan doorontwikkelen, waar 
het succesvol(ler) kan zijn. Anders gezegd, het legt bloot wat het 
potentieel van een team is, in relatie tot waar het team nu ‘staat’. 

TeamConnect brengt het team als geheel in beeld (en dat is dus 
wat anders dan inzoomen op de individuele leden) en maakt 
daarmee onbewuste patronen en dynamieken zichtbaar. Dat 
geeft inzicht en nieuwe mogelijkheden. Zo krijgt energie (weer) 
de kans om te stromen in mensen, teams en organisaties!

De focus van TeamConnect ligt bij het grotere geheel van 
de organisatie, haar doelen en betekenis in de markt en de 
samenleving.



Waarom TeamConnect?

TeamConnect is op ieder gewenst moment in te zetten bij teams. 
Dat kan dus zijn om ‘gewoon’ te polsen hoe een team ervoor 
staat en te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. Maar: het 
is  ook heel zinvol als er zaken spelen waar je je vinger maar niet 
op kunt leggen, of wat maar ‘doorsuddert’. Of waar je al andere 
oplossingen hebt geprobeerd, die niet blijken te werken. 

Elke organisatie kent afdelingen of teams die structureel of 
tijdelijk in een dip zitten. Vaak hoor je dan “we hebben prima 
mensen, maar...”.

TeamConnect helpt om te begrijpen waarom een team op dit 
moment is zoals het is of vastzit en om de sleutels te geven 
waardoor het weer gaat stromen. En dat niet alleen voor het 
team en de mensen daarin, maar óók voor de organisatie als 
geheel. 
 

De opleiding
Hoewel de focus van deze robuuste opleiding ligt op het 
zelfstandig inzetten van TeamConnect voor team- en organisatie 
ontwikkeling, zul je merken dat wat je leert in deze opleiding op 
verschillende (levens)gebieden invloed zal hebben. Inclusief op 
hoe je zelf in het leven en werk staat.

Na afloop van de opleiding
  Heb je een prachtig instrument in handen voor de begeleiding 

van teams.
  Ken je heel goed de ‘systemische condities’ waarin een team 

kan bloeien. Je hebt je systemische waarneming en antennes 
behoorlijk geijkt, aangescherpt en inzetbaar gemaakt.

  Kun je de methode TeamConnect zelfstandig inzetten voor 
team- en organisatieontwikkeling.

  Kun je  een goede diagnose maken van de huidige toestand 
van het team en van het potentieel ervan, van datgene wat er 
mogelijk zou kúnnen zijn.

  Kun je een scherpe terugkoppeling geven aan het team.
  Kun je teaminterventies doen.
  Heb je zicht op je eigen patronen en interacties die van 

invloed zijn op je werk. 



     

     

     

Voor wie? 

Professionals (bijvoorbeeld teamcoaches, consultants, 
coaches, interim-managers of HR professionals, maar ook 
leidinggevenden) die met teams en organisaties werken en 
nog geen of weinig systemische kennis hebben. Het maakt niet 
uit of je dit als zelfstandig ondernemer doet, of dat je bij een 
organisatie in dienst bent.

Wat neem je mee?

Zin en bereidheid om veel te willen leren en oefenen en om 
jezelf als instrument te ontwikkelen. Verder heb je toegang tot 
meerdere teams nodig waar je de TeamConnect survey uit kan 
zetten tijdens je opleiding. 

Wat is dit niet?

Deze opleiding is niet bedoeld om organisatieopstellingen te 
leren begeleiden. We zullen als werkvorm wel mini-opstellingen 
gebruiken.

Opbouw van de complete opleiding

De opleiding bestaat uit twee modules, met veel ‘action learning’. 
Door de opbouw van de opleiding: een combinatie van theorie, 
directe toepassing in de praktijk plus intervisiegroepjes, leer je 
versneld en effectief. 

In de eerste module van 6 dagen gaan we aan de slag met de 
theorie en achtergronden van de systemische fenomenologische 
benadering. En in de tweede module van 8 dagen komen alle 
ingrediënten van het partnertraject aan bod. Je zult merken dat 
dat het vanaf dag één eye-openers zal geven die je direct toe 
kunt passen in je werk.

Investering
Je deelname aan deze complete opleiding tot TeamConnect 
Partner kost € 4.750 ex btw.

Naast een financiële investering breng je ook je belangrijkste 
drijfveren in, namelijk passie, leergierigheid en nieuwsgierigheid. 
Als laatste investeer je ook jouw tijd.



     

Tussen de opleidingsdagen zet je de TeamConnect survey(s) uit 
bij teams, zet je de resultaten om in een systemische diagnose 
en bereidt je de terugkoppeling aan het team (of de teams) voor. 

De diagnose en vertaling naar ‘wat heeft dit systeem nodig?’ kun 
je individueel voorbereiden, of samen met andere deelnemers. 
In elke geval is er voor ieder team voorafgaand aan de 
terugkoppeling een zeer gedegen voorbereiding door één van 
ons met jou, zodat jij je in staat voelt om de terugkoppeling te 
doen. 

Return on investment
Je kunt al direct bij de aanvang van deel II beginnen met 
terugverdienen van je investering. Wanneer een team kiest voor 
de inzet van TeamConnect betaalt het team namelijk €1.500 aan 
jou, voor de inzet van de tool, plus €50 per teamlid. Transparant 
dus, als het gaat over hun investering. Dat is voor hen invullen 
van de survey, de diagnose en de terugkoppeling met eerste 
interventie(s) online of live. 

Wanneer je een interne consultant of (team)-coach bent, stuur je 
uiteraard geen rekening naar de teams van je eigen organisatie. 
Je draagt wel € 450 per team af aan de TeamConnect-organisatie.

Uiteraard levert het je ook plezier op en is dat wat je leert over 
systemen, teams en over jezelf niet in geld uit te drukken!

TeamConnect fee
Per team waar je TeamConnect inzet, draag je €450 af aan ons, 
de TeamConnect-organisatie. Wat krijg je daarvoor:

  Voor die €450 krijg je – in elk geval totdat je gecertificeerd 
partner bent - ondersteuning bij al je teamdiagnoses en 
voorbereidingen van de terugkoppeling. En daarna ook als je 
dat wenst.

  Wanneer je gecertificeerd partner bent, kun je ervoor kiezen 
om je naam, foto, profiel en contact-gegevens op de TC 
website te laten plaatsen.

  Daarnaast kun je gratis deelnemen aan TeamConnect 
partner bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten organiseren 
we vanuit de TeamConnect community gedachte: leren 
en doorontwikkelen door ervaringen, bloopers and best 
practices. 

  Doorontwikkeling van de tool, support en hulp bij vragen. 



De werkvormen
We werken zowel live als online. We weten inmiddels dat dit een 
prettige combinatie is.

Naast theorie en uitleg wordt er veel geoefend. We verwachten 
dat er intervisie groepen gevormd worden, er wordt een 
WhatsApp groep gemaakt om elkaar snel te kunnen bereiken. 

Van eerdere ervaring weten we dat er vaak een buddy systeem 
ontstaat: een terugkoppeling samen met iemand anders doen 
wordt zowel door de klant als de TeamConnect professional vaak 
als prettig en zinvol ervaren. 

Mentor-systeem
Elke deelnemer krijgt vanaf module II een persoonlijke mentor, 
één van de drie opleiders.  Als deelnemer kun je een beroep 
doen op je mentor, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van een 
terugkoppeling of als je tegen een persoonlijk patroon aan loopt. 
Tevens kan de mentor met jou als deelnemer contact opnemen 
en zo een beetje bijhouden waar je bent. Naast groepswerk is dit 
jouw individuele maatwerk traject. Noem het training-on-the-job 
waardoor een steile leercurve mogelijk is. 

Groepsgrootte: 
minimaal 14 en max 24 deelnemers. 

Vertrouwelijkheid
We werken met elkaar met teams en organisaties. Dat betekent 
dat we uiterst vertrouwelijk omgaan met de resultaten, diagnose, 
terugkoppeling en interventies. Leren van elkaars teams doen we 
dan ook uitsluitend geanonimiseerd.  



vakmanschap
maatwerk

passie
potentieel

kwaliteiten
liefde

Basis module: Systemen doorgronden
De eerste module duurt 6 dagen  
(drie maal twee dagen):
De TeamConnect benadering en surveys zijn gebaseerd op 
het systemisch fenomenologische gedachtegoed, wat met 
name ontwikkeld is door Bert Hellinger en heel erg toepasbaar 
gemaakt is voor organisaties door Jan Jacob Stam en collega’s. Dit 
gedachtegoed vormt de basis. 

Blok 1, twee aaneengesloten dagen: Systemen grondig 
begrijpen

  Check in; doelen; werkvormen; ruimte voor ieders stem en 
eigenheid.

  De vijf pijlers onder systemisch werk, ondersteund met 
oefeningen in kleine groepjes

  De drie overlevingsmechanismen in sociale systemen.
  Interventies: wat zijn eerste-, tweede- en derde orde 

interventies.
  Welke systemische rol heb ik zoal in m’n werk en m’n leven. 
  Systemische waarneming ijken en aanscherpen
  Oefeningen om systemische vragen te leren stellen.

Blok 2, twee aaneengesloten dagen: Patronen 
doorgronden
Patronen (herkenbaar aan bijvoorbeeld ‘zo doen wij dat nou 
eenmaal’) leren herkennen en productief maken is het hart 
van systemisch werk. Een groot deel daarvan speelt zich af in 
het gebied van het onbewuste. We behandelen een aantal veel 
voorkomende patronen op een manier die heel herkenbaar en 
invoelbaar is. Bij elk patroon onderzoeken we: 

  Hoe kan het patroon ontstaan?
  Hoe uit het patroon zich in teams en organisaties?
  Welke kwaliteiten gaan gepaard met elk patroon?
  Welke beperkingen levert elk patroon op?
  Wat zijn interventies die mogelijk zijn wanneer een patroon 

beperkend is. 
  Veel oefenen met systemische vragen stellen en 

mede-deelnemers door een systemisch coachingsproces 
leiden.



   

Blok 3, twee aaneengesloten dagen: Jezelf als 
instrument inzetten.
Wanneer je werkt met een team ben je deel van dat systeem. 
Naast alle kennis die je inmiddels hebt, ben je vooral je eigen 
instrument. Dit blok gaat over jou als instrument. Je leert jezelf te 
‘stemmen’ te fine-tunen.

  Leidende principes kunnen ophalen.
  Verschillende typen toekomst (planbare en aanstormende) en 

potentieel zien.
  Het terughalen en terugnemen van (onbewust) uitbestede 

kwaliteiten.
  Systemische tweede orde interventies inzetten.
  De kunst van het helpen: vanuit welke (innerlijke) plek ben je 

er voor het team.
  Liefdevol-meedogenloos: jezelf als instrument van 

interventies. 
  Casuïstiek 

Tussendoor:
Intervisiegroepen; minstens één dagdeel tussen de blokken live 
of online.

De TeamConnect survey voor jezelf invullen. 

Plaats en data
Blok 1:   woensdag 24 november en donderdag 25 november 

2021 van 10.00 – 18.00u, de Drie Essen te Middelbert 
(Groningen)

Blok 2:   dinsdag 14 december en woensdag 15 december 
2021 van 10.00 – 18.00u, de Drie Essen te Middelbert 
(Groningen)

Blok 3:   dinsdag 8 februari en woensdag 9 februari 2022 
van 10.00 – 18.00u, de Drie Essen te Middelbert 
(Groningen)



Partner module: Vervolgtraject Partner-
schap TeamConnect zelfstandig inzetten
Deze module is gericht op het vakmanschap en zien we 
als een totaalpakket, waarbij je je eigen tempo hebt, naast 
groepstrainingen. Net als een autorijschool die zegt: ‘Je betaalt 
een bedrag voor het totaalpakket en samen zorgen we ervoor 
dat je je rijbewijs haalt’. Dat is dus wat anders dan de rijschool 
waar je betaalt per lesuur totdat je toe bent aan het examen, dan 
misschien een keer zakt en je opnieuw lessen mag nemen. 

We kiezen in dit traject dus ook nadrukkelijk voor 
groepstrainingen en een individueel deel. En vooral dat 
individuele deel is het belangrijkste in het maatwerk-totaalpak-
ket. Juist in je eigen stijl en tempo. Met jezelf als belangrijkste 
instrument, naast de TeamConnect surveys. 

Blok I: twee dagen live. TeamConnect doorgronden.
Ingrediënten:

  Fresh up van systemische uitgangspunten en de drie overle-
vingsmechanismen

  Op welke systemische principes is TeamConnect gebaseerd
  Oefenen met het lezen, interpreteren en maken van een 

diagnose van de teamresultaten van TeamConnect aan 
de hand van de resultaten van eerdere teams, volledig 
geanonimiseerd. 

  Zowel technische uitleg over hoe TeamConnect wordt 
uitgezet bij teams, als gevoel krijgen bij wat jij nodig hebt om 
het uit te gaan zetten.

  Doorlooptijd en -proces van uitzetten tot terugkoppeling.
  1e, 2e en 3e orde interventies verkennen en oefenen.

Tussendoor:
TeamConnect uitzetten bij een team en zorgen dat resultaten 
liefst binnen zijn vóór blok II



Blok II: Eén dag online. Ready to go!
Ingrediënten:

  Voorbereiden van de terugkoppeling aan de hand van enkele 
teams van deelnemers waar de resultaten van beschikbaar 
zijn. 

  Wat zijn we, als systemisch professional voor het team waar 
we mee werken? Verkennen van eigen patronen en neigingen 
met behulp van mini-opstellingen en de (online opstellings-)
tool Live.

Tussendoor:
De intervisiegroepjes bereiden samen diagnoses en 
terugkoppelingen voor, voorafgaand aan de ondersteuning van 
een van de opleiders. 

Blok III. Twee dagen live. Healing the blind spots. 
Practicing advanced skills
Ingrediënten:

  Aan de hand van opnames van online terugkoppelingen 
vullen we met theorie en casuïstiek datgene aan, dat nog 
gevuld moet worden. We moedigen je aan om vooral je eigen 
instrument te zijn en te ontdekken, waar dat instrument nog 
beter ‘gestemd’ en afgestemd kan worden. Uitgangspunt is 
vooral ‘waar is potentieel een levensenergie die wil stromen. 
Wat zijn de goede redenen dat die mogelijk niet stroomt. 

  We nodigen met tweede orde interventies deelnemers uit om 
te groeien waar kan. Ook al doet groeien soms pijn.’

  Holding space, container maken en herkennen van en het 
beschermen van de kleinste container.

  In welke fase is het team en wat heeft het team nodig.
  Onderscheid tussen ontwikkeling, verandering, reset en 

transformatie.

Tussendoor: 
De intervisiegroepjes bereiden samen diagnoses en 
terugkoppelingen voor, voorafgaand aan de ondersteuning van 
een van de opleiders. 



Blok IV. Twee dagen live. Practicing advanced skills.  
On y va! Nu gaan we echt los.
Ingrediënten:

  In welke toestand is het team, hoe kun je daarbij aansluiten 
zonder erin gezogen te worden

  En hoe kun je dan het team meenemen naar de volgende 
interventie.

  Het terughalen van geoutsourcete (uitbestede) vermogens.
  Wat als er trauma in een team of organisatie is: herkennen 

van trauma en adequate interventies.
  Leidende principes ophalen van jezelf als TeamConnect 

professional.
  We delen de do’s en dont’s die we ervaren hebben. 
  We onderzoeken vanuit eigen patronen wat er nodig is om vol 

los te gaan.
  Aan de hand van ‘de Kunst van het Helpen’ gaan we na welke 

innerlijke houding het meest bij je past, zodat je een logisch 
consistent bouwwerk hebt van concepten van waaruit je jezelf 
kunt inzetten als systemisch TeamConnect professional. 

Plaats en data:
Blok I:   live op dinsdag 8 maart en woensdag 9 maart 2022 

van 10.00 – 18.00u, de Drie Essen te Middelbert 
(Groningen)

Blok II:   online op woensdag 30 maart 2022 van 10.00 – 
18.00u

Blok III:  l ive op dinsdag 12 april en woensdag 13 april 2022 
van 10.00 – 18.00u, de Drie Essen te Middelbert 
(Groningen)

Blok IV:    live op dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei 2022 
van 10.00 – 18.00u, de Drie Essen te Middelbert 
(Groningen)

Aanmelden

https://www.teamconnect.global/aanmelding-intervenieren-in-teams/


     

     

     

Certificering
Omdat we de kwaliteit van TeamConnect hoog willen houden, is 
er een certificering. 

Wat moet je daarvoor doen? 
Je stuurt recordings van online terugkoppelingen of verslagen 
van live terugkoppelingen aan ons op. We gebruiken die 
opnames/verslagen om maatwerk in het leerproces te kunnen 
brengen, maar ook om op een gegeven moment tegen je te 
kunnen zeggen: ‘Wat ons betreft kun je TeamConnect zelfstandig 
inzetten en als je wilt jezelf TeamConnect partner noemen’. 

Dit betekent ook dat er individuele verschillen kunnen zijn in 
tijd in het proces van zelfstandige TeamConnect professional 
worden. Om een idee te hebben hoever je in het proces bent 
naar TeamConnect zelfstandig inzetten en partner worden, vind 
je hier de criteria voor partnerschap.

De opleiders zijn Dees van de Hoef, Jan Jacob 
Stam en Irma Arts

  Dees is ervaren trainer, project- en interim manager met veel 
energie; ze maakt de wereld voor anderen groter en als coach 
‘vonkt’ ze je aan. 

  Jan Jacob is een jonge rot in het vak van systemisch werk; 
pionier en ontwikkelaar bij uitstek.

  Irma heeft veel HR bagage vanuit de corporate world. Met 
haar rust en scherpte sprankelt zij systemische ontwikkeling 
aan.

Jan Jacob en Dees hebben TeamConnect ontwikkeld. Samen met 
Irma bouwen ze nu met z’n drieën TeamConnect verder uit. 

Als je meer over ons wilt weten klik dan hier op “wie zijn wij”.

Tot slot:
Ben je enthousiast en wil je je meteen aanmelden? Dat kan hier!  
Of stuur een mailtje met je contactgegevens naar  
info@teamconnect.global of bel ons op 0594 – 235000

https://www.teamconnect.global/criteria-voor-certificering/
https://www.teamconnect.global/wie-zijn-wij/
https://www.teamconnect.global/aanmelding-intervenieren-in-teams/
mailto:info%40teamconnect.global?subject=
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