
Programma voor high performing teams 
Introductie voor deelnemers

Namens London Business School, Conìche en Human Insight willen wij u graag 
uitnodigen voor deelname aan het High Performing Team programma.
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De professionele werkomgeving is snel aan het veranderen,  we staan aan de 

vooravond van een interessante transitie. Hoe wilt u uw medewerkers uitrusten om 

hier adequaat mee om te gaan? Doe mee aan dit unieke traject, leer en ervaar hoe 

High Performing teams de inzichten en handvatten bieden om effectief met de 

veranderingen om te gaan. 

Meld u vandaag nog aan via www.highperformingteams.org.

High Performing Team Programma





5

1 onderzoek; 3 invalshoeken; 5 organisaties; 5 teams ; 5-10 leiders

Het consortium London Business School, Coníche en Human Insight hebben 

de handen ineengeslagen om een onderzoekprogramma aan te bieden dat zich 

richt op high performing teams. De doelen hierin zijn :

1.. Signaleren van universele en organisatiespecifieke drivers van High Performing 

Teams

2. Valideren van succesvolle interventies in leiderschap en teamdynamiek in het 

creëren van High Performing Teams

Wat bieden wij
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Het consortium van Coniche, David Lewis (LBS) en Human Insight maakt gebruik 

van een interessante combinatie tussen praktische ervaringen, theoretische kennis 

en onderzoeksinzichten.  We  bieden een breed palet aan toonaangevende content 

aan het programma. Zoals:

• W1NNEN Principe: nieuwe manier van werken ontwikkeld door Coníche samen 

met het Olympisch roeiteam en Eredivisie topvolleybal Zwolle waarin intrinsieke 

motivatie en high performance de perfecte balans vormen.

• Succesvolle eigenschappen van een team: cognitieve diversiteit & psychologische 

veiligheid, de building blocks voor een generatieve organisatie. Gepubliceerd onder-

zoek van David Lewis in Harvard Business Review.

• Ecologisch leiderschap: hoe ziet het managen van sustainable high performance 

in disruptive times eruit, het ecologisch leiderschap van Peter Robertson geeft hier 

inzicht in.

Verder wordt er gebruik gemaakt van belangrijke onderzoeksinzichten die worden 

ingezet om kennisoverdracht te koppelen aan de praktijk. 

3 invalshoeken: Toonaangevend theorie en werkwijze 





9

5 organisaties: Unieke aanpak 

In de praktijk willen we samen met de teams en leiders van 5 verschillende organ-

isaties in 6 maanden onderzoeken welke succesvolle drivers en interventies er zijn 

voor High Performance. We zijn overtuigd dat wij u met de combinatie van interna-

tionale theorie,  en met meer dan 15 jaar praktijkervaring en state of the art onder-

zoekassesments met daarbij kennis en inzichten van 5 verschillende deelnemende 

organisaties na 6 maanden toonaangevende resultaten kunnen overhandigen. 



Consortium 

De theoretische onderbouwing van dit programma is samengesteld met 

toonaangevende onderzoekers in het veld, begeleiders en consultants.

David Lewis is directeur van het Senior Executive Program 

van London Business School en geeft les in de uitvoering 

van strategie binnen tijden van onzekerheid. Hij is change 

consultant en werkt samen met internationale bedrijven, 

adviseert en coacht management en bestuursteams. Hij 

is onderzoeker en samen met zijn co-onderzoeker Alison 

Reynolds heeft hij meerdere publicaties weten te publiceren in het internationaal 

gerenommeerde Harvard Business Review.  Onderzoek van dit duo richt zich met 

name op het ontwikkelen van hulpmiddelen om individuele, team- en organisa-

tieprestaties te verbeteren door middel van inzichten in psychologische veiligheid, 

strategische en cognitieve diversiteit.
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Consortium Vervolg 

Peter Robertson is docent aan Nyenrode Business Univer-

siteit en onder zijn hoedde valt het programma Behavioral 

and Cultural Governance waar hij een belangrijke bijdrage 

aan levert. Door de jaren heen heeft Peter zich ontwikkeld 

op het gebied van organisatiestrategie en performance van 

mensen. Zijn onderzoek richt zich op Organisatie Ecologie, cybernetica en en het 

werk van K. Lorenz, N. Tinbergen en Ashby en Bowlby. Zijn reeks boeken (Always 

Change a Winning Team, de Ecologische Leider, Blueprint to a Billion) zijn gepubli-

ceerd op het Social Science Research Network en uitgegeven als business boeken 

voor changemanagers en consultants. Robertson heeft daarnaast een reeks strat-

egische tools weten te ontwikkelen die inzicht geven in de natuurlijke gedragin-

gen van mensen en heeft daarbij de link weten te leggen naar performance binnen 

een organisatiecontext. Robertson adviseert executive teams en helpt bij corporate 

transformatie vraagstukken. 



Consortium Vervolg 

Sebastian Hamers, werkzaam bij Human Insight heeft ge-

studeerd aan de Universiteit van Twente en heeft daar een 

Master in Science titel behaald binnen het vakgebied In-

novative Entrepreneurship en Business Development. Hij 

heeft veel ervaring opgedaan bij het begeleiden van snel 

groeiende bedrijven. In 2014 is hij toegetreden tot Human 

Insight waar hij nu verantwoordelijk is voor internationale groei van Human Insight, 

een onderzoek en assessment bedrijf dat zich richt op gedragingen binnen organi-

saties, op het snijvlak van performance van mensen en strategie van organisaties.
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Consortium Vervolg 

Nicolas Smoolenaars & Gerard van Vliet, Coniche

Met meer dan 20 jaar praktijkervaring in organisatiever-

beteringen hebben wij onszelf ten doel gesteld om alle 

kennis en expertise te bieden die nodig is om op het 

hoogst mogelijke niveau bij te kunnen dragen aan het 

succes van onze relaties. In de meer dan 15 jaar ervaring 

in organisatieinnovatie en high performance, topsport 

en bedrijfskundige omgevingen, hebben wij als Coníche 

meerdere teams mogen faciliteren naar high-perfor-

mance. Zo hebben we het olympisch roei-team Heren 8 

in Beijing en het eredivisie volleybal team Top Volleybal 

Zwolle gecoacht net als ING, Liander, Menzis, Ziggo en 

SNS in hun reis naar high performing teams. 
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Het programma biedt een unieke mix van theorie, inzichten en praktijk 

kennisoverdracht: 

• Theorie: Gerenommeerde sprekers verzorgen interactieve kennissessies waarbij de 

deelnemers hun eigen organisatie als business case indienen en bespreken. 

• Inzichten: Hierbij wordt er gebruik gemaakt van online assessments en 

meetinstrumenten die praktisch toepasbare handvatten bieden om teams optimaal 

te laten renderen. 

• Organisatieassessments die inzicht geven in cultuur, team dynamiek en 

performance

• Meting van strategische en cognitieve diversiteit binnen teams

• Inzichten per deelnemer in de vorm van een persoonlijk rapport 

• Praktijk: Het programma maakt gebruik van een interessante mix aan 

kennisoverdracht en eigen business case inbreng door:

• Peer-to-peer group learning (intervisie, praktijkcoaching)

• Benchmarking en kennisdeling van uw team met dat van andere deelnemende 

organisaties

• Cross sector benchmarking van teams

• Inzichten voor de organisatie, best practices toepasbaar voor uw organisatie

Waarom Deelnemen?
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Na 6 maanden is het beoogde resultaat dat u als organisatie: 

• Drivers + structuren inzichtelijk heeft van uw high performing team. Met als doel 

dit te kunnen reproduceren voor uw organisatie

• Aantoonbaar succesvol strategisch leiderschapsgedrag (vaardigheden en kennis) 

t.b.v. high performance. 

• Impactvol tactisch leiderschap, inzicht en welke interventie in gedrag en structuren 

succesvol is. 

• Significante stijging in de perfomance van het team t.o.v. het reguliere team.

• Positieve exposure doordat vanuit de onderzoekresultaten een whitepaper/

onderzoek te publiceren over het onderwerp team performance.

Het beoogde resultaat
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Het programma is opgebouwd uit verschillende bouwstenen die de verschillende 

deelnemende partijen doorlopen. De sessies worden verspreid over 6 dagen in een 

periode van 6 maanden waarbij de deelnemers tezamen komen. Tussen de sessies 

door zullen de deelnemers  worden gevraagd om activiteiten te ondernemen 

binnen de eigen organisatie en relevante performance assessments in te vullen. 

Het programma kent de volgende opbouw en maakt gebruik van onderstaande 

kennisoverdracht momenten.

Wat houdt het programma in?
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Het programma duurt in totaal 6 maanden waarin we 6 modules aanbieden per 

organisatie. De trajecten voor de teams en het leiderschap lopen parallel en zijn 

dusdanig ingericht dat ze elkaar versterken.

• Leiderschapstraject is op strategisch niveau ingericht voor doelgroep Senior 

Management & Directie niveau.  

• Voor het teamtraject is de doelgroep operationele teams met minimaal 1 

vergelijkbare team die dezelfde werkzaamheden verricht binnen de organisatie.

Duur programma
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In de transformatie naar High Performing Teams speelt de leider een essentiële 

rol. Zoals in het onderzoek van David Lewis naar voren komt is hij/zij de spil om 

de psychologische veiligheid en diversiteit in het team te faciliteren om tot een 

generatieve/ succesvol teamopzet te komen. Met gerenommeerde onderzoekers 

en sprekers bieden we de leiders van uw organisatie inspirerende nieuwe inzichten 

die ze direct na iedere module in de praktijk kunnen brengen.Het programma is 

opgebouwd uit 6 modules waarin leiders de passende tools krijgen om het team te 

faciliteren in de ontwikkelingfase waar ze in zetten. 

Dag 1 en Dag 6 zijn gezamenlijke dagen met alle teams vanuit de 5 geselecteerde 

organisaties. Deze dagen worden de onderzoeksopzet en de ambities vastgesteld

en de uitkomsten gedeeld i.c.m. een gerenommeerde spreker. 

Dag 2 t/m 5 zijn modules waarin de leiders van de 5 organisaties op inspirerende 

locaties de diverse onderdelen van High Performing leiderschap leren en ervaren. 

Per doelgroep is er een apart traject beschikbaar

Studie-investering strategisch: 30 uur - Studie-investering tactisch: 25 uur

Leiderschap traject
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Voor de teams bestaat het programma uit 6 modules waarin zij op maat worden 

getraind in de inzichten en vaardigheden per ontwikkelingfase zodat de teams na 

iedere module een sprong maken richting high performance.

Dag 1 en Dag 6 zijn gezamenlijke dagen met alle teams vanuit de 5 geselecteerde 

organisaties. Deze dagen worden de onderzoeksopzet en de ambities vastgesteld en 

de uitkomsten gedeeld i.c.m. een gerenommeerde spreker.

Dag 2 t/m 5 zijn modules waarin het team per organisatie de diverse onderdelen 

van High Performing leiderschap leren en ervaren.  Iedere module heeft vooraf een  

assessment of benchmark met de andere teams, met als doel praktijkinzichten te 

verschaffen waarmee ze in de module aan de slag kunnen.

Na iedere module is er per team een intervisiemoment waarin ze gerichte 

hulpvragen kunnen stellen en op maat coaching kunnen ontvangen

Studie investering is totaal: 50 uur - Praktijk investering + intervisie: 10 uur

Team traject
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De investering is op aanvraag. Het programma biedt hiervoor ruimte aan een 

strategisch leidinggevende, een tactisch leidinggevende en een team van  minimaal 

12 tot maximaal 25 teamleden per organisatie die zich willen ontwikkelen  op het 

gebied van team performance. 

Investering deelnemers



Human Insight 

Spaces Rode Olifant 

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL  The Hague 

+31 (0) 653 611 976

info@human-insight.com

www.human-insight.com

Coníche

Het Oude Stadhuys

De Poort 42

 3991 DV Houten

+31 (0)30 697 4182

info@coniche.nl

www.coniche.nl


