
Welkom!





Programma
9:00 Voorstelling LiZeT

10:00 Pauze

10:15 Parallelsessies

11:00 Pauze

11:15 Parallelsessies

12:00 Afsluiting

12:30 Einde

Parallelsessies: graag de 2 nummers toevoegen voorafgaand aan je naam in 

Zoom bvb. 2.4. Ans De Vos 



Parallelsessies – deel 1 (10u15-11u)

1. WZC Van Zuylen Mintus – Stefanie Verhoest, teamcoach en Kathleen Van Acker, 

kinesist: het nut van LiZeT bij teams in transitie naar meer zelforganisatie.

2. Stad Gent, Departement Financiën – Bert Verstraeten, directeur- teamcoach: Hoe 

LiZeT aandacht geeft aan nieuwe rollen, nieuwe mensen.

3. LiZeT Proeverij: aan de slag met de Bouwsteenbingo. Ontdek 4 impactvolle 

bouwstenen voor duurzame loopbanen.



Parallelsessies – deel 2 (11u15-12u)

4. De Vierklaver – Els Versteele en Els Myny, teamcoaches: LiZeT toepassen binnen een 

logistiek team in welzijnszorg? Doen!

5. Volvo Cars – Kim Holvoet, Manager Talent Acquisition & Development: 

Hoe LiZeT meer waarde creëert binnen het aanbod van loopbaanondersteuning.

6. LiZeT Proeverij: aan de slag met de Teamfixing tool. Verdeel het teamwerk, rekening 

houdend met wat men graag doet en kan en oog voor duurzaamheid.



“ Waarom LiZeT?

Een denkkader



Denkvolgorde in organisatieontwerp op 

weg naar een IAO

Wat is de bestaansreden, wat 
zijn prioriteiten en waarden van 

de organisatie?

Wat zijn de activiteiten die moeten 
georganiseerd worden binnen de 

organisatie?

Hoe zijn activiteiten en verantwoordelijkheden 
(beslissingen) verdeeld in niveaus, afdelingen en 

teams?

Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden op 
afdelings-/ teamniveau verdeeld en toegewezen 
aan individuele medewerkers? Welke rollen en 
functies zijn er bepaald?

Wie voelt en gedraagt zich binnen de 
organisatie verantwoordelijk voor wat?

Hoe wordt er resultaatgericht samengewerkt? Worden de 
beschikbare talenten en inzichten benut? Hoe gaat men 

om met elkaar?

Welke hulpmiddelen en methoden zijn er 
beschikbaar om het werk gedaan te 
krijgen?

Wat wordt van mensen verwacht op 
vlak van vaardigheden en gedrag?



Van een functioneel regime …

Scheiding denken 
en doen



Naar een stroomsgewijs regime

Denken en doen in 
functie van het 

product of de dienst 
voor de 

klant/leerling/patiënt
/bewoner

Basis voor een 
‘Innovatieve 

Arbeidsorganisatie’ 
(IAO)



Op welk moment LIZET?

Wat is de bestaansreden, wat 
zijn prioriteiten en waarden van 

de organisatie?

Wat zijn de activiteiten die moeten 
georganiseerd worden binnen de 

organisatie?

Hoe zijn activiteiten en verantwoordelijkheden 
(beslissingen) verdeeld in niveaus, afdelingen en 

teams?

Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden op 
afdelings-/ teamniveau verdeeld en toegewezen 
aan individuele medewerkers? Welke rollen en 
functies zijn er bepaald?

Wie voelt en gedraagt zich binnen de 
organisatie verantwoordelijk voor wat?

Hoe wordt er resultaatgericht samengewerkt? Worden de 
beschikbare talenten en inzichten benut? Hoe gaat men 

om met elkaar?

Welke hulpmiddelen en methoden zijn er 
beschikbaar om het werk gedaan te 
krijgen?

Wat wordt van mensen verwacht op 
vlak van vaardigheden en gedrag?



Autonomie opbouwen, stap voor stap.

Set van 
individuen

•

Groep

Team

Open Team

Stap voor stap. Waarbij LIZET kan helpen

Een zelforganiserend team bepaalt zelf “hoe” zij doelen bereiken, terwijl een 

zelfsturend team bepaalt “wat” zij willen bereiken én “hoe” zij daar gaan komen.



Principes van autonome teams

Autonoom team

Eigen, compleet 
takenpakket 

met meetbaar 
resultaat

Onderling 
afhankelijke
teamleden

Brede 
inzetbaarheid 

van teamleden

Optimale 
grootte van 
8-12 leden

Eigen 
regelmoge-

lijkheden – zz 
organiseren

Interne en 
externe 

coördinatie

Herkenbaar –
Eigen middelen

Eigen systemen 
& minimale 
specificaties

Een zo volledig mogelijke betekenisvolle 
Kernopdracht(en) waarrond duurzaam (niet 
verknipt) wordt samengewerkt

Gemakkelijke en haalbare 
afstemming met de mensen 
binnen mijn team om het werk 
te doen

Bijspringen en samen 
competent – inzetten op 
alle beschikbare talenten 
– Diversiteit benutten

Haalbare afstemming, 
dynamiek en betrokkenheid

Geen betutteling

Afstemming met andere teams en 
stakeholders door de teamleden zelf –
Ruimte om het werk samen te verdelen

Eigen kleuraccent 
mag

Procedures waar nodig (niet 
waar mogelijk)



MENSEN met wensen TEAMOPDRACHT via rollen

Loopbaanenthousiast team

80/20

X-combinaties mogelijk

DYNAMISCHE CONTEXT



We kantelen

Hoe kunnen we de 

loopbaancontext versterken 

binnen een team?

Hoe kunnen medewerkers hun 

loopbaan in handen nemen?

Impact op beleving van werk



Individu

TeamOrganisatie

Waarom loopbanen bespreekbaar maken in het team? 

Huidige dienstverlening 

loopbanen (binnen 

organisatie)

Huidige dienstverlening IAO

- teamontwikkeling

Beleving werk & loopbanen 

krijgt hier vorm

én-én-én



Nood aan een ander loopbaanmodel





Happy

e.g., engagement, loopbaantevredenheid,

Healthy

e.g., mentaal en fysiek welzijn

Productive

e.g., performantie, inzetbaarheid

Duurzame loopbaan: 
doorheen onze professionele ervaringen

ontwikkelen we nieuwe energie, 

competenties en mogelijkheden voor de 

toekomst

Loopbaanperspectief
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Duurzaam Loopbaanbeleid

“Hoe kunnen we een context creëren waarin alle

medewerkers eigenaarschap over hun loopbaan op 

een duurzame manier kunnen en willen opnemen”
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Competenties die medewerkers in staat stellen om eigenaarschap over hun loopbaan op te nemen

• Reflectieve competenties: Voor jezelf te kunnen reflecteren over wat je loopbaanambities en kwaliteiten 

zijn

• Communicatieve competenties: hierover communiceren met anderen, en een netwerk van mensen 

uitbouwen die je hierin kunnen ondersteunen of adviseren

• Gedragsmatige competenties: initiatieven nemen om je loopbaan in de gewenste richting te ontwikkelen 

en mogelijkheden daartoe actief verkennen

Ook teams kunnen loopbaancompetenter worden: mate waarin er binnen het team aandacht is voor de 

loopbaanmotieven en kwaliteiten van de teamleden, en er hiernaar ook wordt gehandeld.

Loopbaancompetenties

De LiZeT methodieken prikkelen deze competenties

-- > Win-win: teamwerking en duurzame loopbaan simultaan versterken



“ Wat is LiZeT?



LiZeT

Een set van speelse methodieken om teams te helpen omgaan met vraagstukken 

waar teamwerking en loopbanen elkaar kruisen











“ Impact van LiZeT



Ontwikkelproces

✓ ESF Innovatie- door Exploratieproject

✓ Service design methodiek: perspectief van de eindgebruiker staat voorop 

(medewerkers in zelforganiserende teams)

✓ Betrokkenheid van brede groep stakeholders (diverse set van IAO organisaties, 

teamleden, teamcoaches, IAO coaches, loopbaanbegeleiders, …)

✓ Samenwerking met 9 organisaties voor impactstudie uit industrie, zorg en 

openbaar bestuur – divers in grootte, dynamiek, proces



Pilootstudie

✓ Hoe ervaren teamleden en spelbegeleiders de methodieken?

✓ Leidt LiZeT ertoe dat teams meer actief rond loopbanen aan de slag gaan?

✓ Bevordert LiZeT de werkbaarheid, inzetbaarheid, groei en verbinding (de vier 

indicatoren van een duurzame loopbaan) van de teamleden? 



Voornaamste bevindingen
• Belangrijke voorwaarde: psychologische veiligheid in het team

• Meer aandacht voor elkaars loopbaanmotieven in LiZeT teams

• LiZeT doet teams verder kijken dan het functionele bij de taakverdeling

• Positief verband met werkbaarheid, inzetbaarheid, groei, verbinding

• Handvat voor coaches om met een team aan de slag te gaan

• Flexibiliteit in integratie van LiZeT in HR-beleid: integraal gebruik of “plug & play”

• LiZeT 2.0: “Je kan niet niet meedoen”



“ LiZeT in de praktijk

Tot 

10u15



Parallelsessies – deel 1 (10u15-11u)

1. WZC Van Zuylen Mintus – Stefanie Verhoest, teamcoach en Kathleen Van Acker, kinesist: het nut 

van LiZeT bij teams in transitie naar meer zelforganisatie. We verwachten je in deze Zoom 

sessie terug om 10u15

2. Stad Gent, Departement Financiën – Bert Verstraeten, directeur- teamcoach: Hoe LiZeT aandacht 

geeft aan nieuwe rollen, nieuwe mensen. We verwachten je in deze Zoom sessie terug om 

10u15

3. LiZeT Proeverij: aan de slag met de Bouwsteenbingo. Ontdek 4 impactvolle bouwstenen voor 

duurzame loopbanen. Gebruik om 10u15 andere ZOOM link



Parallelsessies – deel 2 (11u15-12u)

4. De Vierklaver – Els Versteele en Els Myny, teamcoaches: LiZeT toepassen binnen een logistiek 

team in welzijnszorg? Doen! We verwachten je in de initiële Zoomsessie terug om 11u15

5. Volvo Cars – Kim Holvoet, Manager Talent Acquisition & Development: Hoe LiZeT meer waarde 

creëert binnen het aanbod van loopbaanondersteuning. We verwachten je in de initiële 

Zoomsessie terug om 11u15

6. LiZeT Proeverij: aan de slag met de Teamfixing tool. Verdeel het teamwerk, rekening houdend 

met wat men graag doet en kan en oog voor duurzaamheid. Gebruik om 11u15 aparte ZOOM 

link die je ontving



“ Afsluiting



Even een wrap up

Noteer in de chat uw antwoord

Welk inzicht over LIZET wens je mee te nemen of 

te delen met de anderen?



LiZeT is een proces

• Belang van borging in een groter geheel

• Anders denken over loopbanen, een zaadje planten.

• Een co-creatieproces dat vandaag niet stopt, ook niet voor ons



Meer weten? Kriebels om te 

starten?

www.lizet.be

Opleiding voor LiZeT coaches: najaar 2021

Wij leren graag van uw ervaringen!

http://www.lizet.be/


Q&A

Heeft u nog vragen?

Stel ze gerust in de chat



“ Bedankt u erbij was!


