
  

   

STAPPENPLAN TEAM ONTWIKKEL PLAN 

Stappen voorbereiding 

1. Expert legt flap-over, stiften en groene stickers klaar. 

2. Expert haalt het Sjabloon Team Ontwikkel Plan uit de trainerspresentatie en print deze uit of 
deelt deze online met de deelnemers. 

Stappen verzorging 

1. Expert verwelkomt deelnemers, zorgt voor verbinding en legt doel en opzet uit. 

2. Expert verdeelt het team in groepen van 3 tot 5 personen, afhankelijk van de groepsgrootte. 

3. Deelnemers kiezen per groep een SMART-bewaker, deze zorgt dat de acties daadwerkelijk 

SMART worden geformuleerd. 

4. Deelnemers zitten per groep bij elkaar en bekijken eerdere resultaten of uitdagingen van het 

team (bijvoorbeeld de Teamscan of het Beeldoverzicht). 

5. Deelnemers zetten deze per groep om tot concrete acties en schrijven die op een flap-over. 

6. Expert brengt alle deelnemers weer bij elkaar en vraagt de groepen hun flap-overs op te 
hangen en de uitkomst aan elkaar te presenteren. 

7. Expert deelt aan elke deelnemer 6 groene stickers uit. 

8. Elke deelnemer plakt zijn stickers op de 6 acties die hij het belangrijkst vindt. Dit kunnen ook 

acties van een andere groep zijn. 

9. Expert bespreekt het resultaat met het team, waarbij de 6 acties met de meeste groene 
stickers de concrete acties voor het Team Ontwikkel Plan vormen. 

10. Deelnemers zetten deze acties in volgorde van prioriteit. 

11. De SMART-bewaker schrijft de uiteindelijke SMART acties in volgorde van prioriteit in het 
sjabloon Team Ontwikkel Plan. 

12. Expert maakt een foto van het team met dit Team Ontwikkel Plan en rondt de bijeenkomst af 
en stimuleert de deelnemers om het plan daadwerkelijk uit te voeren. 

13. Expert rond plenair af en geeft aan wat de vervolgactiviteiten zijn. 

Vervolgactiviteiten 

1. Expert stuurt foto van het team met haar Team Ontwikkel Plan als reminder in de 

WhatsAppgroep of plaatst deze in de Peer Feedback Community (5 minuten). 

2. Deelnemers vervolgen de bijeenkomst met de werkvorm Kampvuur (60 minuten). 

 


