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Opgavegericht teamleren in programma’s
Omgaan met de spanning tussen leren en realiseren

PGM Open Event 2020 Manon Ruijters en Björn Prevaas6 februari 2020
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“In de basis komt het erop neer dat
leren eigenlijk gaat om 
de rust verstoren en de diversiteit vergroten, 
terwijl organiseren draait om 
vergeten en variatie verminderen.”
Weick & Westley (1996, p. 440)

Foto © A. van den Hout
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Herken je de spanning tussen leren en realiseren? 
Hoe komt die terug in je eigen programma?
Slaat die door naar leren of realiseren? 
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Spanningen tussen…
• binnen en buiten
• opdracht en opgave
• eenvoud en diversiteit
• vaste en tijdelijke teams
• proces en inhoud
• eigenaarschap en macht
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Door verschuivingen in het werk 
zijn er ook veranderingen in teams nodig

• Balanceren tussen leren en realiseren -
altijd werkend vanuit de opgave

• Geen fasen van teamontwikkeling –
maar wel ankerpunten in het werken aan de opgave

• Nadruk op gemeenschappelijke beelden van goed werk -
zonder norm geen reflectie
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Samenvattend is een opgave
• een context specifiek vraagstuk 
• dat je niet vanuit een perspectief kunt ‘oplossen’ (transdisciplinair)
• iets wat nog geen vorm heeft (emergentie)
• maar ruimte geeft om daar samen naar te zoeken 
• iets waar je wat van jezelf in kwijt kunt (uitnodiging)
• vanuit de wens om bij te dragen aan de het grote goed
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Opgavegericht teamleren:
samen leren en werken aan vraagstukken die bijdragen 
aan het grotere goed 
vanuit de uitnodiging aan professionals om op zoek te 
gaan naar de essentie ervan en zelf iets toe te voegen.
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Uit: Houtkamp, R. P., Ruijters, M. C. P., & De Vries, C.-A., (2019) Opgavegericht teamleren. 
Samen werken aan een groter goed. Deventer, NL: Management Impact.
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0.  Vernieuwen onder druk
1. Wat hebben we te doen?
2. Wat is onze ambitie?
3. Wat is onze norm?
4. Hoe doen we het nu?
5. Wat oogsten we?
6. Waarom werkt het (niet)?
7. Hoe geven we nieuwe inzichten 

vorm?
8. Hoe ontwikkel ik nieuw perspectief?

Bewegen rond de opgave
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Grondtonen van het leren

• impliciet leren - in beweging zijn
• collectief leren - elkaar versterken

• ervaringsleren - beter worden in je werk

• onderzoekend leren - inzicht krijgen in 
wat nog niet gekend is

• generatief leren 
- vernieuwing vastpakken

• transformatief leren 
- veranderen van perspectief

• informatief leren - toevoeging van kennis, 
vaardigheden, inzicht e.d.
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1. Spanning tussen 
verdieping en versnelling

2. Spanning tussen
team en leider

3. Spanning tussen
individu en team

4. Spanning tussen
actie en reflectie

5. Spanning tussen
positief en kritisch

6. Spanning tussen
formeel en informeel

7. Spanning tussen
maker en gebruiker

8. Spanning tussen
oud en nieuw
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0.     Vernieuwen onder druk

1. Wat hebben we te doen?

2. Wat is onze ambitie?

3. Wat is onze norm?

4. Hoe doen we het nu?

5. Wat oogsten we?

6. Waarom werkt het (niet)?

7. Hoe geven we nieuwe inzichten vorm?

8. Hoe ontwikkel ik nieuw perspectief?

Verder ontwikkeling  en uitwerking van de spanningen door 
Björn Prevaas en Manon Ruijters (2020)

1. Spanning tussen verdieping en 
versnelling: Is er sprake van 
innovatie, zit er druk op en moet 
het snel af? Of vraagt de opgave 
om fundamenteel andere 
manieren van kijken en is daar ook 
rust en ruimte voor? Waar kiezen 
we voor en hoe pakt dat uit?

2. Spanning tussen team en leider: 
Wie bepaalt het ambitieniveau? Is 
dat de leider of heeft het team 
gelijke inbreng? Bij wie ligt het 
eigenaarschap, en is er een open 
gesprek over het verdelen van het 
eigenaarschap, over toe-eigenen 
en onteigenen?

3. Spanning tussen individu en 
team: Hoe komen we gezamenlijk 
tot beelden van goed werk, in de 
opgave, op zowel proces als 
inhoud, als de combinatie van 
beiden? Lukt het professionals een 
stuk van hun professionele gelijk 
aan de kant te zetten?

4. Spanning tussen actie en 
reflectie: Hoe vinden we balans 
tussen voortgang boeken en 
ruimte maken om te reflecteren? 
Gaan we te snel, dan schiet de 
reflectie erbij in en verbeteren we 
niet meer. Reflecteren we teveel, 
dan staat de opgave te lang stil.

5. Spanning tussen positief en 
kritisch: Waarop richten we de 
aandacht bij het terugkijken? Op 
wat er goed was, of waar we 
steken hebben laten vallen? En 
voor wie doen we dat dan 
(individu, team of organisatie)?

6. Spanning tussen formeel en 
informeel: Wat doen we als we 
ons afvragen of en waarom iets 
niet werkt? Blijven we dicht bij de 
opgave of stappen we in formele 
leerinterventies (bv training)? Hoe 
brengen we opgedane inzichten 
dan terug naar de praktijk?

7. Spanning tussen maker en 
gebruiker: Lukt het ons om als 
makers te denken vanuit de 
gebruikers of hanteren we onze 
eigen standaarden en maken we 
iets moois dat wellicht geen ruimte 
meer laat voor het denken van 
professionals in de praktijk?

8. Spanning tussen oud en nieuw: 
Inmiddels heb ik mijn angst 
overwonnen en mijn oude denken 
achter me gelaten. Maar hoe ga ik 
nu om met verschillen om me 
heen? Hoe overtuig of verleid ik 
hen? Houd ik stand in mijn anders 
zijn of pas ik me aan? 
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Terug naar je eigen team. Met deze inzichten in je 
achterzak: wat is dan een werkbare volgende stap?
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Manon Ruijters
06 - 53762480

manonruijters@goodworkcompany.nl

Voor meer informatie over ons werk en gedachtegoed kijk je op www.goodworkcompany.nl

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Good Work Company.
Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Good Work Company.

Björn Prevaas
06 - 53166949

bjornprevaas@goodworkcompany.nl
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