
Werkplaats ‘Teams in Contact’ 
 

“Leren samen anders te kijken, te praten en te handelen!” 
 
 
Stel: jouw schoolorganisatie of team is in staat om: 

 effectieve sturing te geven aan zowel de RICHTING als de INRICHTING, 
 de juiste balans te vinden tussen COLLECTIEF en INDIVIDU, 
 en een duurzame verbinding te maken tussen VRAAG en AANBOD… 

 
Wat zou het betekenen als jullie echt in contact zijn, met elkaar en met jullie ‘klanten’, 
aangesloten op de missie en visie…? 
 

 Wat zou dat jullie kunnen brengen,  
 hoe zou dat eruit kunnen zien en  
 waarom is ‘anders kijken, praten en handelen’ zo belangrijk? 

 
In de werkplaats ‘Teams in Contact’ gaan we met elkaar met deze vragen aan de slag, 
interactief en actief, ’n echte werkplaats dus! 
 
 
‘Teams in contact’ bied je: 

1. een andere blik: vanuit een gyroscopisch perspectief zicht op de processen; 
2. een andere dialoog: vanuit drie lagen van contact met elkaar in gesprek; 
3. een andere beweging: gedeeld, gedragen en samen op weg.  

 
 
Nieuwsgierig? 
Schrijf je dan nu in voor een onze werkplaatsen op woensdagmiddag 14 september of op 
woensdagmiddag 21 september, beide in het Inspiratiehuis Arnhem. 
 
Opzet 
Deze werkplaats wordt begeleid door 2 gespreksleiders,  

 Dries Oosterhof (driesoosterhof@hetnet.nl | 06 54 30 41 66) en  
 Gerard Grommers (gerard.grommers@teamwerkt.nl | 06 19 444 660).  

 
Data en locatie 
De werkplaats is bewust klein van opzet, met maximaal 8-10 deelnemers. De werkplaats 
vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur.  
 
Investering 
De werkplaats kost € 295,-. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en inclusief gebruik van de 
accommodatie, koffie/thee en frisdrank. 



Doelgroep 
Deze werkplaats is bedoeld voor schoolleiders, -bestuurders en teamleiders, die het niveau 
van hun team(s) op essentiële punten willen verbeteren en/of een ontwikkelingsproces op 
gang willen brengen. 
 
Meer-dimensionaliteit 
Toon Hermans zei ooit in een van zijn onemanshows: “Dokter, als ik hier druk, heb ik daar 
zo’n pijn”. Hij verbeeldt daarmee de meer-dimensionaliteit van verschijnselen en 
vraagstukken. Ogenschijnlijk gelijksoortige knelpunten kunnen door hun verschillende 
contexten totaal verschillende oorzaken hebben. Deze complexiteit noopt ons tot een 
andere manier om naar situaties te kijken, daarover met elkaar in gesprek te komen en 
andere oplossingsrichtingen te bedenken. 
 
Gyroscopische Blik 
In deze werkplaats leren we om op een drie-dimensionale  manier te kijken naar het 
functioneren van onderwijsorganisaties en naar hun teams. We noemen deze 
waarnemingsstijl de Gyroscopische blik en het instrument om die blik aan te leren de 
School Gyroscoop, een hulpmiddel dat in velerlei situaties zijn meerwaarde bewezen heeft. 
 
Inzetbaarheid 
‘Teams in contact’ is voor verschillende doelen inzetbaar, zoals onder meer: 
 bij teamreflectie: het ruimtelijk in beeld brengen van een gezamenlijke analyse op 

één A4-tje. Zo'n gyroscopisch beeld heeft zoveel impact dat het tot ontwikkeling 
aanzet en het team helpt - al doende - een geïnternaliseerde gyroscopische blik' te 
ontwikkelen, die steeds weer van pas komt. 

 bij fusies: de identiteiten van de fuserende scholen naast elkaar in beeld brengen, 
waardoor verschillen en overeenkomsten qua werkstijl en cultuur (verborgen 
bestuurders) zichtbaar worden. 

 bij visie-ontwikkeling: vertaling van een visie naar de vitale terreinen van de 
organisatie. De visie krijgt handen en voeten en wordt tot richtsnoer voor het 
dagelijks handelen. 

 bij lastige en weerbarstige vraagstukken en stagnerende veranderingsprocessen. 
 bij onderzoek naar blokkades en energielekken: waardoor oorzaken aangepakt 

kunnen worden. 
 bij de dagelijkse oordeels- en besluitvorming: even de flip-over erbij, vraagstuk 

uitzetten op de gyroscoop, diagnostiek erop loslaten en oplossingsrichting(en) 
ontdekken. 
 

Gespreksleiders 
Dries Oosterhof is auteur van het boek ‘Leiderschap in contact’ (2011) en heeft de 
OrganisatieGyroscoop ontwikkeld. Gerard Grommers is oprichter van TeamWerkt 
Organisatie Ontwikkeling. Beiden begeleiden directie- en managementteams bij het leren 
om als team samen tot de kern te komen. Zij hebben daartoe het Teams-in-Contact 
programma en de TeamGyroscoop ontwikkeld.   


