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2BImproved, HGMR en partners faciliteren via het DPP2-aanpak doelrealisatie & continue ontwikkeling van 

medewerkers met teamleren als motor.

Partners:

M

eeting Goals

Im
pro

ving People

“Onze mensen maken voor de organisatie het verschil. Zij dienen 

voortdurend te groeien in hun prestaties. 2Bimproved wijst hen 

hierin qua methode en content steeds de weg.”

Ruud Koenraadt

Organisational Improvement Engineer – Smurfit Kappa Elcorr

https://hgmr.nl
https://www.2bimproved.nl
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VOORWOORD

Professionele, flexibele en betrokken medewerkers zijn voor organisaties belangrijk om continu waarde- 

en betekenisvol te blijven voor klanten en leveranciers. 

De vraag is, hoe je dit bereikt? Hoe zorg je ervoor dat hun ontwikkeling gelijke tred houdt met de uitda-

gingen van de organisatie? 

Ervaar onze effectieve aanpak waarbij je organisatie- én persoonlijke ontwikkeling tegelijk organiseert. 

Twee vliegen in één klap. Hierdoor blijven medewerkers in verbinding met de strategie en doelrealisatie 

van de organisatie. 

We noemen dit de DPP2 – aanpak:

•  Doelrealisatie lerend en werkenderwijs bereiken 

•  Praktijk-Teamleren als motor voor doelrealisatie

•  Persoonlijk Meesterschap voor continue persoonlijke groei van elke medewerker

•  2BImproved als management instrument voor doelprocessen, team- en competentieleren.

In deze brochure lees je welke voordelen je hiermee behaalt, wat het precies inhoudt en hoe je start.

Ondervind zelf de voordelen van teamleren voor medewerkers, team en organisatie.

Jan Olav Smit l 06 21 27 57 87

janolav.smit@hgmr.nl

Douwe Polstra l 06 21 24 33 32

d.polstra@2bimproved.nl

mailto:janolav.smit%40hgmr.nl?subject=
mailto:d.polstra%402bimproved.nl?subject=
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DE UITDAGING
Heeft jouw organisatie de uitdaging om betekenis- en waardevol 

te blijven voor klanten en leveranciers? 

Dan is continu ontwikkelen een belangrijke voorwaarde om als 

organisatie te overleven. 

Focus structureel op het optimaliseren van sleutelwaarden (key 

values), zoals:

•  hoge kwaliteit  l  klantwaarde  l  toegevoegde waarde  l  omzet

•  sterke marktpositie

•  lage kosten

•  de juiste competenties: kennis, vaardigheden en ervaring

•  goede en voldoende medewerkers

•  innovatievermogen.

Het is een hele kunst en kunde om de competentieontwikkeling 

van alle individuele medewerkers gelijke tred te laten houden 

met de gewenste verandering van de organisatie. Daar wringt 

vaak de schoen. 

Veranderingen gaan in zo’n hoog tempo, dat er snel een kloof 

ontstaat tussen de nieuwe businessstandaards en de huidige 

vaardigheden van medewerkers. En dan is het oppassen gebla-

zen want demotivatie, onzekerheid en angst liggen op de loer.

Voor je het doorhebt heeft dat (aanzienlijke) negatieve effecten 

op de kosten, sfeer en  performance van de onderneming. 

Het gerenomeerde adviesbureau Gallup toont in een groots 

opgezet onderzoek aan dat in Nederland maximaal 12% van de 

medewerkers werkelijk betrokken en gemotiveerd zijn en 88%  

ongemotiveerd of zelfs contraproductief. https://news.gallup.

com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx

VERHOOG HET PRESTATIEPLAFOND

           “Ik doe mijn best, volgens mij is het wel goed zo!” 

Een typische uitspraak van een medewerker die vindt dat die 

zijn max heeft bereikt. Genoeg voor een 6-je of 7-tje.

Wij noemen dat het psychologische prestatieplafond. En zonder 

interventie van buitenaf, is dit plafond de norm. Helaas ook voor 

enthousiaste nieuwelingen die soortgelijk werk gaan doen. Want 

met je hoofd boven het maaiveld uitsteken, kan risicovol zijn. 

https://news.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
https://news.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
https://news.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
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Je valt op en haalt anderen in, waardoor je de “oude” garde laat 

ervaren dat ze jaren ondermaats presteerden. Bekend verschijn-

sel is dat zulke toppers door groepsdruk van de “zittende club” 

naar de bestaande norm worden gedrukt.

Zo blijf je als organisatie steken in ontwikkeling.

Verhoog je prestatieplafond. Op naar een 8 – 9 cultuur! Lees 

verder om kennis te maken met onze visie en de DPP2 – aanpak 

om een topcultuur te creëren.

ZO GAAT HET DIKWIJLS
Het ontwikkelen van medewerkers is een gedeelde verantwoor-

delijkheid voor de HR-afdeling, MT, middenkader en medewer-

kers. 

Vaak volgen medewerkers hun opleiding en training tussen de 

bedrijven door. En als ze het geleerde niet direct en concreet 

kunnen toepassen, is het rendement laag. 

Een gemiste kans.

VEEL GEKOZEN OPLOSSINGEN
Hoe pakken organisaties veranderingen aan?

Ze kiezen uit één of meerdere veelvoorkomende oplossingen:

•  inkopen van een (externe) training

•  inschakelen expert-adviseur 

•  inschakelen van een verander- of interim manager

•  inzetten van tijdelijke zzp-ers/flexkrachten met aanvullende 

competenties en capaciteit

•  uitbesteden 

Naast de hoge kosten van deze opties, blijft het enorme 

energiepotentieel van medewerkers helaas voor een groot deel 

onbenut. 

Sterker nog. Bovenstaande oplossingen creëren soms het 

tegengestelde effect. In plaats van gemotiveerd worden, worden 

medewerkers contraproductief (zie Gallup).  

VAN BINNENUIT
Wil je overleven dan moet je nieuwe ontwikkelingen blijven 

omarmen. Dat vraagt naast adequate strategische keuzes ook 

om flexibele, nieuwsgierige en loyale medewerkers. Waardoor 

uitdagingen worden ervaren als interessant en belangrijk voor 

de continuïteit van de organisatie.

Ga eens na wat het voordeel is als je medewerkers in staat zijn 

om van binnenuit organisatiedoelen blijven realiseren. 

Het waardevolle alternatief.

HET WAARDEVOLLE ALTERNATIEF
Een kritische succesfactor van sterke organisaties is het 

leervermogen. Het vermogen van medewerkers om zich aan te 

passen. In snelheid, flexibiliteit en kwaliteit.

LEERCAPACITEIT = VERDIENCAPACITEIT.

Teamleren vraagt geduld van alle betrokkenen voordat gewenste 

resultaten zich manifesteren. We noemen dit de vertragingsfac-

tor.

Maar eenmaal lerend, stapelen de voordelen zich exponentieel 

op. Het leren werkt dan als positieve hefboom. 

Teamleren biedt voor de langere termijn dus veel voordelen.

Maar waarom doen zo weinig organisaties dit?

Volgens ons komt het door 2 hoofdredenen:.

  reden 1: Ze vinden een 7-tje voldoende. De ambitielat ligt 

niet zo hoog.

  reden 2: Ze weten (nog) niet hoe ze teamleren rendabel 

moeten inrichten.

Wil jij gaan voor een 8 of hoger?

Dan is teamleren in combinatie met persoonlijk meesterschap 

het waardevolle alternatief.

ROBUUST EN FLEXIBEL
Onderzoek en praktijksituaties tonen aan dat organisaties die 

zich van binnenuit ontwikkelen op de langere termijn zowel 

robuust als flexibel worden. 

Hierdoor hebben zij de eigenschap om snel en adequaat te 

reageren op bijvoorbeeld: 

•  het realiseren van ambitieuze organisatiedoelen

•  sterk veranderende omstandigheden

•  het aantrekken en behouden van goed personeel.

Van binnenuit ontwikkelen, noemen wij leren. 

Uit onderzoek blijkt dat lerende organisaties t.o.v.  

branchegenoten:

•  46% sneller innovaties op de markt introduceren

•  37% hogere productiviteit bereiken

•  34% hogere klanttevredenheid scoren

•  26% betere kwaliteit leveren

•  58% is voorbereid op nieuwe ontwikkelingen

•  17% is marktleider

https://joshbersin.com/wp-content/uploads/

2016/11/2010_LEARNING_CULTURE.pdf

https://joshbersin.com/wp-content/uploads/2016/11/2010_LEARNING_CULTURE.pdf
https://joshbersin.com/wp-content/uploads/2016/11/2010_LEARNING_CULTURE.pdf
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En als jouw organisatie continu investeert in zijn mensen blijft 

die betekenis- en waardevol voor klanten, leveranciers en 

medewerkers. 

Dagelijks leren om beter en flexibeler te blijven. Zo behoud je de 

juiste motivatie, capaciteiten en voldoende energie om inspire-

rende doelen te bereiken.

Hierbij staan 2 vragen centraal:

   Wat moet je leren om vooruit te komen en je doelen te 

realiseren?

  Hoe moet je leren om vooruit te komen en je doelen te 

realiseren?

Die laatste vraag beantwoorden we hieronder.

EFFECTIEF LEREN MET DE 70:20:10 METHODE
Mensen leren opmerkelijk effectief wanneer:

•  70% uit de praktijk afkomstig is

•  20% uit overleg met collega’s en leidinggevenden en 

•  10% van formele leerbronnen zoals trainingen, workshops en 

literatuur.

Wij passen dit principe toe door teams aan een concrete casus 

te laten werken, in combinatie met formeel team- en competen-

tieleren. 

Teams die deze 70:20:10 principes hanteren, worden op termijn 

“highly effective teams”.

Ga maar na. Als jouw medewerkers een externe opleiding volgen 

dan:

•  doen ze even niet mee aan het productieproces

•  sluit de lesstof zelden 100% aan op wat nodig is

•  gaat de meeste leerinvestering verloren wanneer zij het 

geleerde niet binnen korte termijn toepassen

•  is er een tijdsvertraging tussen het leer- en implementatiemo-

ment.

Deze bezwaren zul je niet terugvinden in de DPP2 – aanpak.

 

DE DPP2 - AANPAK
Een belangrijke succesfactor van sterke organisaties is het 

leervermogen. De capaciteit van medewerkers om zich aan te 

passen. In snelheid, flexibiliteit en kwaliteit. De DPP2 - aanpak 

faciliteert dit leervermogen.

De DPP2 – aanpak bestaat uit 3 pijlers:

1. Doelrealisatie

2. Praktijkteams

3. Persoonlijk meesterschap

De basis hiervoor biedt het 2BI platform voor inrichting, organi-

satie & monitoring.

Met deze DPP2 - aanpak betrek je continu je medewerkers bij het 

formuleren, organiseren en realiseren van doelen, in combinatie 

met competentieleren. 

Ook prima te verbinden met bestaande verbeterprocessen.

Ervaar ook de grote hoeveelheid positieve energie die vrijkomt 

als medewerkers de DPP2 – aanpak volgen.

impact
waarde- & betekenisvol

leercapaciteit = verdiencapaciteit
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feedback
coaching

mentoring

workshops
training

on the job
praktijk oefenen
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DE DPP2 - AANPAK
DOELREALISATIE
Teamleren is een middel om doelen van binnen uit te bereiken. 

Daarom vinden wij het belangrijk om persoonlijke en teamdoe-

len goed in kaart brengen en te monitoren. Dit maakt de leer- en 

werkroute helder voor alle partijen. Als weet waar je heen wilt, 

begrijp je ook welke competenties je hiervoor nodig hebt. Het 

ondersteunende 2BI - platform is ingericht om doelen en leer-

routes te managen. Als manager behoud je goed inzicht in de 

voortgang van doelrealisatie en competentieontwikkeling van 

iedere medewerker.

Doelenmatrix
Elke medewerker heeft toegang tot het 2BI - platform en kan zo 

zijn eigen doelrealisatie en leerroute volgen. Met behulp van de 

doelenmatrix. Superhandig, want het stimuleert bovendien het 

‘eigenaarschap’ en motiveert mensen om naar een 100%-score 

toe te werken. 

Je ziet hier een (vereenvoudigd) voorbeeld van zo’n doelen- 

matrix. 
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De doelenmatrix is een prachtig tool om individuele- en team-

doelen vast te leggen en te monitoren.

De voordelen van de doelenmatrix op een rij:

•  transparant voor alle partijen (medewerkers, management & 

HR)

•  gedeeld eigenaarschap: medewerker en teamleider

•  gekoppeld aan competenties en leskaarten

•  HR instrument voor in-, door- en uitstroom van medewerkers

•  ontlast leidinggevenden en staf in hun ‘workload’.

Werk/leerplan
Het 2BI – platform genereert verder voor elke medewerker een 

werk/leerplan op maat. 

Hierdoor benaderen veel medewerkers het leren als het “spelen” 

van een game. Per leermodule steeds een level hoger komen. 

Ieder vanaf zijn eigen niveau en afgestemd op de klus. Zo groei 

je van een 6 – 7-tjes cultuur naar een 8 – 9 prestatiecultuur. 

Individueel leren volgt grosso modo, mits het geleerde direct in 

praktijk wordt gebracht, een rechte lijn.

PRAKTIJKTEAMS

Sta eens stil bij de mogelijkheid van teamgericht leren in com-

binatie met het 70:20:10 leerprincipe. Waarbij een gemotiveerd 

team een relevante casus oppakt en al lerend uitvoert:

•  met gedragen eigenaarschap

•  ruimte om te experimenteren en 

•  slimme inzet van competenties.

Praktijkteams die lerenderwijs ambitieuze doelen bereiken. 

Dit is supereffectief.

Zo maak je grote stappen voorwaarts:

•  de casus staat centraal (geen oefening maar direct voor het 

eggie)

•  de casus koppelen aan individuele- en teamdoelen

•  aanbieden van relevante lesstof voor elk individu en team

•  samen leren én implementeren

Al lerend en werkend doelen bereiken.

Teamgericht leren 
Hoe bereik je zo’n dynamische omgeving waarbij leren en zake-

lijke productiviteit hand in hand gaan?

Veel organisaties kiezen voor individuele leertrajecten gekop-

peld aan individueel carrière perspectief. Dat is goed en nodig, 

maar je kunt je leerinspanning nog effectiever inzetten. Door 

teamgericht leren.

De doelenmatrix is gebaseerd op de competentiescores 

(gedrags- en vakvaardigheden) van deelnemers ten 

opzichte van de competentie-eisen van elk gesteld doel. 

Deelnemers verbeteren hun scores tijdens het uitvoeren 

van competentie gerichte leer/werkopdrachten. In het 2BI 

- platform is zo het leren verbonden met de doelenmatrix.

“Nadrukkelijker dan ooit trok ik op met mijn team. Doel en 

focus zijn nu helder en ik merk dat mijn team nauwer samen-

werkt en openstaat voor ontwikkeling! De waarde van dit 

programma is vele male hoger dan de investering.“

Arie van ’t Verlaat - Directeur Aspect ICTtijd
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Teamleren gaat over:

•  Hoe komen we tot een gemeenschappelijke visie?

•  Hoe signaleren we problemen en definiëren we doelen?

•  Hoe komen we tot originele werkbare oplossingen?

•  Hoe werken we samen, verdelen we taken, maken we keu-

zes?

•  Hoe gaan we om met hindernissen en frustraties?

•  Hoe geven en ontvangen we oprechte feedback?

•  Hoe reflecteren en leren we met gemak en plezier?

•  Hoe bereiken we superieure resultaten?

Teamleren vraagt bij aanvang enig geduld van alle betrokkenen 

voordat gewenste resultaten zich manifesteren. Het is een 

normaal verschijnsel dat deze vertragingsfactor optreedt . Maar 

eenmaal lerend, stapelen de voordelen zich exponentieel op. Het 

leren werkt dan als positieve hefboom. 

 

Uitgangspunten Praktijkteam
Praktijkteams bestaan uit 5 à 8 deelnemers, ieder met een man-

daat voor deelname. Vergelijk het met een projectteam inclusief 

extra leercomponent.

Elk praktijkteam heeft een betrokken opdrachtgever, noodzake-

lijk voor de inbreng van de casus, middelen en verantwoording.

Elk Praktijkteam heeft een teamcoach die de deelnemers 

bekwaamheden aanleert om de casus te realiseren. Een uitge-

kiende mix van praktische tools van de 5 Disciplines van Peter 

Senge, Agile, Lean en toegepaste bedrijfskunde.

Met de inzet van Praktijkteams snijdt het mes aan twee 

kanten. Enerzijds realiseer je een belangrijke casus en 

anderzijds verhoog je het leervermogen van de leden van 

het Praktijkteam. Aangenaam interessant.

tijd
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Dit bedoelen we met: Samen leren is samen doelen realiseren

Nog meer voordelen
Organisaties die met Praktijkteams werken, ervaren:

•  meer duurzame oplossingen

•  dat de gedeelde visie zorgt voor toename van commitment en 

loyaliteit

•  gedragen eigenaarschap 

•  collegialiteit van hoog niveau (mede door het toepassen van 

sterke communicatievormen)

•  zakelijke en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 

(minder conflicten)

•  transparante interne doorstroom.

 

 

Het 2BI - platform, beschikt over een bibliotheek van honderden competentiegerichte leskaarten rond teamleren en competen-

tieontwikkeling. Deze worden onderhouden en gedoceerd door HGMR van Jan Olav Smit, vaste partner van 2BI met ruim 25 jaar 

ervaring in teammanagement. 

HGMR ondersteunt implementatiepartners (Train de Trainer), managers, leidinggevenden en teamleden in hun werk en ontwik-

keling binnen Praktijkteams. Dat kan in groepsverband, individueel en/of online.

 

“De plekken waar de kennis-kunde-gedragscombinaties daadwerkelijk worden geborgd, zijn de eigen werkomge-

vingen van de medewerkers en leidinggevenden. Het gehanteerde leerconcept hiervoor is ‘Learning in the Flow of 

Work’. 2BImproved is het webbased platform hiervoor met tal van functionaliteiten om het vliegwiel van de Lerende 

Organisatie sneller te laten draaien.” 

Eddie van de Steeg - Trainer Exceedyou

competenties

de werkvloer activiteiten in het werkproces

         ambities
bedrijfsdoelen

verbetergebieden

gewenst gedrag borgen
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PERSOONLIJK MEESTERSCHAP

Het creëren van je eigen toekomst.

De derde pijler van het DPP2-aanpak is Persoonlijk  

meesterschap. 

Het wordt steeds duidelijker dat een organisatie excellent 

functioneert wanneer de medewerkers echt bij de onderneming 

betrokken zijn. Wanneer ze enthousiasme, belangstelling en 

nieuwsgierigheid aan de dag leggen. 

Een organisatie wordt een lerende organisatie wanneer individu-

en echt willen leren. In hun professie en als persoon. 

Persoonlijk meesterschap start met een helder beeld van je 

eigen toekomst, je dromen en ambitie!

Verantwoordelijkheid
Persoonlijk meesterschap leert je om de werkelijkheid onder 

ogen te zien. Ook tijdens moeilijke momenten moet je jezelf 

kunnen afvragen: 

•  “Wat is er aan de hand?“

•  “Waarom is deze werkelijkheid zo moeilijk?” 

•  “Welke bijdrage kan ik leveren om er iets aan te doen?” 

Het komt voor dat medewerkers (en ook leidinggevenden) de 

“schuld” van hun problemen buiten zichzelf leggen: bij de ander, 

of door de omstandigheden waarin zij werken. Uitgangspunt 

voor hen is dat “eerst de buitenwereld moet veranderen” voordat 

men zelf iets kan doen.

Persoonlijk meesterschap betekent keuzes maken! 

Zelf de maatregelen vinden om je visie en bestemming vorm 

te geven. Dat geeft richting aan je handelen, aan je leren. Een 

betekenisvol leven.

Maatwerk 
Naast het uitvoeren van leer/werkopdrachten van het Praktijk-

team beschikt het 2BI - platform over een waardevolle  biblio-

theek aan competentiegerichte leerkaarten en praktijkopdrach-

ten op het gebied van Persoonlijk Meesterschap. 

Naar behoefte volgen deelnemers een maatwerkprogramma.

Partners
Naast de leskaarten van 2BI kunnen deelnemers ook gebruik 

maken van trainingen, workshops en coaching van onze part-

ners. Denk bijvoorbeeld aan:

•  nulmeting & assessments

•  praktijkroute: “Teamleider in 100 dagen“

•  workshop: “De 5 Disciplines“

•  test en workshop: “Werken met je sterke punten” (Gallup)

•  vakopleidingen (MBO) – Operator – Logistieke Medewerker – 

etc.

•  leiderschapstrajecten

10.000+ medewerkers gebruiken  – naar alle tevreden-

heid –  de leermethode van 2BImproved

 

“Hoe meer je met 2BImproved werkt, hoe 

enthousiaster je wordt en hoe meer ideeën en 

mogelijkheden naar boven komen!”

Jessica Gorlee - HRM - DS Smith
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HET 2BI - PLATFORM

Om de DPP2-aanpak adequaat uit te voeren en duurzaam uit 

te breiden, heb je als fundament een systemisch proces nodig 

waar 2BImproved invulling aan geeft.

Het 2BI - platform ondersteunt de DPP2 – aanpak via:

•  een doelen- en skillmatrix

•  teamleren om een casus uit te werken in competentiegericht 

leren voor medewerkers

• competentieleren op de eigen werkplekken (70:20:10).

 

Het 2BI - platform ondersteunt Lerende Organisaties verder met 

een:

•  bibliotheek van honderden leskaarten rondom teamleren en 

competentieontwikkeling. 

•  bibliotheek van honderden vakgerelateerde leskaarten m.b.t. 

vakvaardigheden, veiligheid, kwaliteit, certificaten en MBO- 

diploma’s

•  E-Learning: kennistesten – leskaarten – werkinstructies 

(TWI)

•  competentie- en beoordelingssysteem

•  E-portfolio’s van deelnemers

•  bewaken geldigheid van certificaten

•  deelnemersbeheer

•  rapportages.

Je kunt het net zo ingewikkeld maken als je wilt. Wij houden van 

een pragmatische aanpak, professioneel en praktisch.

Start klein. 

Het liefst met één enthousiast team, dat zich verbonden voelt 

met één inspirerende casus. En dimensioneer de casus op een 

doorlooptijd van maximaal 6 maanden.

Met het volgende 5-stappenplan, maak je een gigantische 

sprong voorwaarts.

Nog niet eerder gedaan?

Wij ondersteunen je professioneel met jouw eerste Praktijkteam. 

Van start tot finish.  

STAP 1: De casus
Afhankelijk van de situatie ligt er een casus of wordt met het 

management een casus geformuleerd dat het eerste Praktijk-

team aangrijpt. 

Da casus kan uit verschillende bronnen komen. Eenmaal in 

beeld worden eerste voorlopige doelen geformuleerd. In de kick 

off sessie worden definitieve doelen vastgesteld.

Tijd voor actie.

Maak een eerste samenstelling van je Praktijkteam, informeer 

de teamleden en nodig hen uit voor de kick off sessie.

STAP 2: Kick off 
Met het eerste Praktijkteam leggen we in 2 x 1 dag de basis voor 

teamleren. 

We hebben het dan over:

•  gemeenschappelijke visie en focus

•  inrichten van de doelenmatrix

•  inrichten van de best practice

STARTEN MET  
PRAKTIJKTEAMS
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•  benoemen van benodigde competenties

•  inzicht in remmers en versnellers

•  teamrollen

•  effectief communiceren

•  taakverdeling

•  planning, doorlooptijd en voortgangscontrole

•  besluitvorming

•  routeplan voor groei, bloei en reflectie

•  opstellen van leerroutes voor individu en team

•  uitleg over het 2BI - platform: doelenmatrix, leskaarten, moni-

toring & toetsing

•  afspraken voor vervolg.

Een voorbeeld van een leerroute om de voorraadnauwkeurigheid 

te verhogen:

STAP 3: De route van het Praktijkteam
Gedurende 6 maanden ontvangen de deelnemers leskaarten om 

aan hun comptenties te werken.

 

Periodiek vindt toetsing plaats door interne auditors en/of 

praktijkopleiders.

Elke 3 weken houdt het Praktijkteam een meeting om de voort-

gang te monitoren en het teamleren te verdiepen. De teamcoach 

speelt hierbij een een belangrijke rol om zo het team naar de 

eindstreep te begeleiden.

In het 2BI – platform wordt de voortgang bijgehouden.

Streven is dat het Praktijkteam na circa 6 maanden het doel van de casus heeft behaald.



14 SAMEN LEREN, SAMEN DOELEN BEREIKENSAMEN LEREN, SAMEN DOELEN BEREIKEN

STAP 4: Feestje
Het werk voor dit Praktijkteam zit erop. Het teamdoel is bereikt. 

Nu is er voor 3 partijen reden voor een feestje:

•  de medewerkers

•  teamleider

•  organisatie

STAP 5: Reflectie 
Nu komt een moment dat dikwijls wordt overgeslagen maar oh 

zo waardevol is. De evaluatie, reflectie en het benoemen van 

leermomenten.

Want als het goed is, heeft het praktijkteam een leercurve door-

gemaakt welke een optelsom is van individueel + teamleren.

FOLLOW UP
Bevalt het om met Praktijkteams te werken? 

Dan is een logisch vervolg om de teamleden van het eerste uur 

de gelegenheid te geven het geleerde en de DPP2 – aanpak 

voort te zetten in nieuwe Praktijkteams.

Sommige oud-teamleden vinden het een persoonlijke uitdaging 

om een nieuw Praktijkteam te begeleiden als teamcoach of 

teamleider.

En op deze wijze ontstaat de lerende organisatie met alle voor-

delen van dien.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je 

het functioneren op detailniveau en verbeter je  

continu de processen. Het (ontwikkel)proces 2BI 

leidt tot groei van de Lerende Organisatie, een betere 

sfeer, kwaliteit en output”.

Carlo van Elsakker 

Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

“Ik vond het heel praktisch dat ik gedurende het 

traject precies de stof aangeboden kreeg die op dat 

moment van belang is. Samen met de extra onder-

steuning op die punten waar je het nodig hebt, is er 

snel aantoonbaar resultaat.

Na afloop van het traject proostten ik samen met 

mijn team en coach op het behaalde resultaat: het 

percentage machines dat onze assemblagelijn 

foutloos verlaat, is gestegen van 81 naar 96,5%! Het 

doel van 90% is ruimschoots gehaald en dit levert 

onze organisatie en onze klanten enorme besparin-

gen in servicekosten op.”

Harold de Jong

Bedrijfsleider Javo, Noordwijkerhout
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SAMENVATTING DPP2 - AANPAK
Bezint voor ge begint:
•  besluit voor intern praktijkleren, als kritische succesfactor om 

een waardevolle organisatie te worden en blijven

•  besluit tot doelrealisatie als belangrijke pijler onder het leren 

in de organisatie

•  besluit voor teamleren als motor van doelen realiseren, ge-

bruik de exponentiële leercapaciteit die potentieel aanwezig is

•  besluit tot continue competentieontwikkeling van medewer-

kers door middel van praktijkleren op de eigen werkplek, de 

70:20:10 methode

•  besluit tot een gestandaardiseerde, methodische aanpak van 

het leren op het platform van 2BI 

•  besluit voor professionele teamcoaching. 

De DPP2 – aanpak houdt praktisch het volgende in:
•  formeer Praktijkteams rondom een afgebakend doelgebied: 

de casus, dit creëert focus en commitment

•  gebruik de doelenmatrix van het 2BI – platform zodat 

verwachtingen helder zijn en management en teamleden de 

voortgang kunnen volgen

•  bepaal de ideale route om het teamdoel te bereiken, mede op 

basis van best practices

•  bepaal welke competenties nodig zijn om het teamdoel te 

behalen, wat moeten we nog leren om succesvol te zijn

•  organiseer individuele leerroutes voor doelrealisatie, teamle-

ren en Persoonlijk meesterschap

•  maak een teamplan om de casus te realiseren

•  maak gebruik van de professionele leskaarten van het 2BI – 

platform

•  volg de progressie in doelrealisatie en leerresultaten in het 

2BI – platform

•  implementeer de best practice, zodat de casus is gerealiseerd 

en rendeert.

•  reflecteer periodiek op het teamproces en leer van experi-

menten

•  benoem glimmende en schurende leermomenten, waardoor 

de veiligheid toeneemt om ook het onzichtbare bespreekbaar 

te maken.

•  sluit af met een presentatie aan de opdrachtgever, zodat 

het Praktijkteam de waardering ontvangt die het verdient en 

wordt ontslagen van haar taak 

•  vier samen feest en ontbind het team 

•  start een volgend Praktijkteam.

impact
waarde- & betekenisvol

leercapaciteit = verdiencapaciteit
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“Als beginnend locatiemanager doorliep ik een soortgelijk programma. Wat mij direct aansprak was 

het praktische gedeelte. De opgedane kennis breng ik direct in de praktijk. Ook de 1 op 1 coa-

chingsgesprekken met Jan Olav Smit waren erg nuttig en afgestemd op mijn behoeftes en vragen. 

Jan Olav bezit veel bedrijfskundige kennis, weet je te motiveren en laat je kennis maken met je 

sterkte punten en verborgen krachten. Ik heb mijn specifieke doel en plan uitgewerkt en in de 

praktijk gebracht. De handige tips en tools neem ik mee en blijf ik vast toepassen in mijn verdere 

loopbaan. Door het maatwerk van dit programma, is het geschikt voor alle soorten leidinggeven-

den en teams. Ik beveel dit programma van harte aan.”

Yasmin Kraaijenbrink

Locatiemanager l  HAP Rijnmond
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INVESTERINGEN

•  Managementbijeenkomst: € 1.600,-    ......................................... (1 dagdeel  l  2 trainers)

•  Kick off sessie Praktijkteam: € 3.600,-  ......................................... (4 dagdelen  l  1 trainer)

•  Teamcoaching: € 800,- per dagdeel         ......................................... (1 trainer)

•  Flexibele individuele coaching:  € 1.450,- per 10 strippen ........... (1 strip = 1 uur)

•  2BI - platform: v.a. € 7,50 per deelnemer per maand

•  Overige interventie en dienstverlening op aanvraag

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, inclusief reis- en verblijfskosten.
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DOUWE POLSTRA & 2BIMPROVED

Douwe Polstra is trainer, consultant en medeoprichter van 2BIm-

proved, een concept voor competentieontwikkeling van medewer-

kers in bedrijven en organisaties. 2Bimproved is het zusterpakket 

van Werkstap. Werkstap is het ontwikkelsysteem dat wordt toege-

past voor arbeidsmarktontwikkeling van mensen in hun re-integra-

tie en/of overbrugging van hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Ontwikkelen van mensen en organisaties zijn zijn drijfveren.

In de afgelopen 30 jaar heeft hij diverse leidinggevende en manage-

mentfuncties (Defensie, Supply Chain Manager, Salesmanager) be-

kleed en is daarna als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan 

als trainer en adviseur.

Zijn uitgebreide ervaring in het management en leidinggeven en later als trainer in onderwijsprojecten en 

competentieleren, vormen de basis voor de trainingen en coaching die hij geeft vanuit de systemische 

aanpak met hulp van 2Bimproved. Hiermee verhogen medewerkers hun effectiviteit en behalen organisatie 

effectiever hun doelen.

Douwe is mede-eigenaar van 2BImproved BV en Werkstap BV en lid van de Society for Organizational  

Learning.

2Bimproved ondersteunt de DPP2-aanpak met een systemisch platform voor:

•  Doelenmanagement (doelenmatrix)

•  Praktijk-Teamleren: Methode uitwerken casus in competentiegericht leren

•  Persoonlijk meesterschap: Competentiegericht leren op werkplekken (70:20:10)

M
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JAN OLAV SMIT & HGMR

Jan Olav Smit is trainer, docent, schrijver en oprichter van HGMR, 

een bureau dat maatwerk trainingen levert voor (direct) leidingge-

venden en teams. Hij is resultaatgericht, creatief en een men-

sen-mens. 

Zijn passies zijn het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het 

bouwen aan succesvolle teams.

De afgelopen 30 jaar heeft hij 100-en organisaties geadviseerd en 

1.000-en mensen, studenten en (direct)leidinggeven getraind. 

In de meeste gevallen ging het om concrete zaken voor elkaar 

te krijgen of ter voorbereiding van een volgende stap in iemands 

professionele carrière.

Zijn uitgebreide bedrijfskundige kennis en ervaring van (non)profit-organisaties vormen de basis voor zijn 

trainingen en coaching. Daarmee verhogen (direct) leidinggevenden en teams hun effectiviteit waardoor zij 

makkelijker en met succes doelen behalen.

Jan Olav is kerndocent Risicomanagement aan de Haagse Hogeschool en bestuurslid van de Society for 

Organizational Learning.

HGMR ondersteunt de DPP2-aanpak met:

•  Teamcoaching

•  Programma Praktijkteams



2BImproved, HGMR en partners faciliteren via het DPP2-aanpak doelrealisatie & continue 

ontwikkeling van medewerkers met teamleren als motor.

Partners:
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“Als manager zocht ik naar de invulling van mijn rol om mijn team naar het volgende niveau 

te krijgen, maar ik wist niet waar ik moest beginnen en wat er allemaal mogelijk is.

Ik weet nu welke acties ik wel en niet moet ondernemen om mijn uiteindelijke doelen te 

bereiken. En nu werkt mijn team veel beter samen, met meer plezier en resultaat.

Er zijn bijvoorbeeld nieuwe waardevolle samenwerkingsrelaties ontwikkeld.

Jan Olav kan stellig en prikkelend zijn. En daarnaast combineert hij het serieuze met het 

luchtige. Precies wat ik nodig heb.”

Kirsten Zitman  

Directeur IDOE

Jan Olav Smit  l  06 21 27 57 87  l  janolav.smit@hgmr.nl

Douwe Polstra  l  06 21 24 33 32  l  d.polstra@2bimproved.nl

https://hgmr.nl
https://www.2bimproved.nl
mailto:janolav.smit%40hgmr.nl?subject=
mailto:d.polstra%402bimproved.nl?subject=

