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Over teamflow
Flow is een toestand die we ervaren wanneer we volledig opgaan in een activiteit, 

gepaard met een gemotiveerde en energieke focus. In een moment van teamflow 

ervaren we dit samen tijdens de uitvoering van wederzijds afhankelijke taken voor het 

teambelang. We presteren dan als team op ons best, ervaren meer voldoening en 

geluk, en zijn echt van betekenis voor datgene waar het team voor is opgericht.

Het Teamflow Model laat op eenvoudige en toegankelijke wijze zien wat je als team 

nodig hebt om tot een prettige en effectieve samenwerking te komen. Het is zeer 

toepasbaar voor mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende 

groepen aan gezamenlijke opdrachten werken. Ook leent het model zich er 

uitstekend voor om op een positieve en stimulerende wijze door leidinggevenden 

overgedragen te worden aan alle medewerkers.

Het Teamflow Model biedt een handreiking waarmee een team stapsgewijs aan het 

juiste samenwerkingsklimaat kan werken. Het Teamflow Model is als het ware een 

praatplaat die helderheid biedt over aan welke knoppen gedraaid kan worden binnen 

het team voor een nog effectievere samenwerking. Kennis van en werken met het 

teamflow gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van medewerkers, 

alsook de organisatie als geheel (Van den Hout, 2016; Van den Hout, Gevers, Davis 

& Weggeman, 2018; Van den Hout & Davis 2019; Van den Hout & Davis, 2021). 

Daarnaast creëert het een gezond en positief werkklimaat met duidelijke kaders.

Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door dr. Jef van den Hout is 

vastgesteld wat de voorwaarden, de kenmerken en de voordelen van teamflow zijn, 

en deze zijn gecombineerd in het Teamflow Model.

 

De toepassing van de teamflowtheorie



In het Teamflow Model worden zeven voorwaarden onderscheiden die ervoor zorgen 

dat de kans op het bereiken van teamflow flink toeneemt. Deze voorwaarden zijn 

te beïnvloeden en zijn in het model geel gemarkeerd, m.u.v. de collectieve ambitie. 

De groene elementen uit het model vormen de kenmerken van de beleving van 

teamflow, deze doen zich eerder voor wanneer aan de voorwaarden voldaan zijn. Het 

Teamflow Model ziet er als volgt uit:

Figuur 1: Het Teamflow Model (Van den Hout, 2016) 

Klik hier voor een 
animatie van het 
Teamflow Model.

gevoel van eenheid

collectieve ambitie

open communicatie

uitdagend teamdoel

bundeling van krachten

holistische focus

wederzijds vertrouwen

veiligheid

wederzijds commitment

gevoel van gezamenlijke 
vooruitgang

https://www.youtube.com/watch?v=aoKCzn1-ZVk&ab_channel=JefvandenHout


In deze tijden van snel opvolgende ingrijpende technologische ontwikkelingen en 

een veeleisende competitieve markt komt het aan op het leveren van toegevoegde 

waarde. Dat vraagt veel van organisaties en haar bestuurders. Binnen organisaties 

ontstaat er een verschuiving van een hiërarchische naar een procesgerichte structuur. 

Dit leidt tot het werken in (project)teams die in toenemende mate zelfstandiger het 

primaire proces uitvoeren. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn 

om hun talenten, aanpassingsvermogen en creativiteit optimaal in te zetten in een 

complexe en dynamische omgeving.

Deze veranderingen kunnen gepaard gaan met ontwikkelvraagstukken zowel bij het 

team als haar leden zoals:

Professionals werken vaak samen in tijdelijke samenwerkingsverbanden. 
Hoe kun je in korte tijd tot een gefocuste samenwerking komen waarin 
je de balans blijft vinden in plezier en prestatie binnen een organisatie?

Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Het kan ook tot spanningen, 
misverstanden en conflicten leiden. Hoe ga je hier als team en als 
individu mee om?

 

Teams werken met meer autonomie. Hoe kan de behoefte aan een 
leidraad en een evaluatie-instrument voor de ontwikkeling worden 
ingevuld?

Teams maken een groeiproces door. Dat kan stagneren. Hoe houd je de 
uitdaging, betrokkenheid en prestaties hoog?

Talenten blijven vaak onbenut. Hoe kun je als leidinggevende of 
teamcoach talenten binnen het team verzilveren?

De hierboven genoemde ontwikkelbehoeften vragen om een duidelijk kader. De 

inzet van het Teamflow Model en daaraan gekoppelde methodieken en tools bieden 

hiervoor een passende oplossing.

De huidige praktijk van teams



Deze training is bedoeld voor iedereen die in of met teams werkt en teamleden wil 

helpen samen tot een optimaal samenwerkingsklimaat te komen. Dit betreft een 

klimaat waarin professionals zichzelf committeren aan (vaak tijdelijke) teams om 

zo samen tot de gewenste prestaties te komen. Deelnemers zijn leidinggevenden, 

coaches, trainers, organisatieadviseurs, ondernemers, HRM/HRD-professionals, of 

ieder ander die geïnteresseerd is in (team)flow.

Tijdens deze training leren deelnemers hoe zij teams kunnen begeleiden in het 

creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat voor teamflow. Kort samengevat 

biedt de training:

Wetenschappelijke kennis over flow en teamflow en daaraan 
gerelateerde theorieën uit de positieve (organisatie) psychologie of 
groepsdynamica.

Praktische tools voor het creëren van een optimaal 
samenwerkingsklimaat.

Een meting met de Teamflow Monitor bij één van de teams die jij 
persoonlijk begeleidt of waar jij deel van uitmaakt.

Een inspirerende e-learning.

Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.

Toegang tot de tools, vervolgopleidingen, terugkomdagen en 
masterclasses van Flow Concepts®.

Doelgroep



Het programma
Flow en teamflow worden in deze training op praktische 

en inspirerende wijze tastbaar, toegankelijk en toepasbaar 

gemaakt. Na afloop kunnen de deelnemers zelfstandig met het 

Teamflow Model en de aangereikte methodieken en tools aan 

de slag. De training bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten 

over flow en teamflow. Dit verspreid over zes losse dagen of 

over drie keer een tweedaagse. Daarnaast houden we een 

online intakegesprek, en tussen bijeenkomst 4 en 5 vindt een 

individueel coachingsgesprek plaats voor het interpreteren van 

de resultaten van de Teamflow Monitor.

De combinaties van de gehanteerde werkvormen (theorie, 

opdrachten, zelfstudie en vooral praktische toepassing en 

relatering aan de dagelijkse praktijk) zorgen voor een maximale 

transfer naar de dagelijkse werkpraktijk. 

De nauwe aansluiting op de dagelijkse praktijk en de begeleiding 

door praktische docenten die vanuit een breed professioneel 

perspectief naar de vraagstukken kijken zorgen voor een hoog 

functionaliteitgehalte. 

 ‘ Leer zelfstandig het teamf low 
model te implementeren binnen 

jouw team en organisatie.’



Wat anderen zeggen over 
onze Teamflow Opleiding
“Het teamflow model gaf het meest houvast, het is een 

waanzinnig mooi schema wat hier prominent hangt en waar we 

veel mee bezig zijn. Het model geeft inzicht in het geheel, het 

brengt alles bij elkaar en geeft overzicht. Het model is simpel 

en verhelderend.”  

– Ad van Iersel

“De sessies die we met Jef zijn aangegaan hebben echt tot 

veel positieve verandering geleid. We werken nu veel meer 

samen, en fysiek hebben we ons kantoor letterlijk helemaal 

opengesteld. De term flow gonst hier ook nog steeds door het 

gebouw.“ 

- Marjon Jansen-Luters

“Door de diversiteit aan sprekers en de kennis van Jef was 

de kwaliteit echt top! Jef is echt mr. Flow, heeft het woord 

uitgevonden en verbeterd. Door zijn manier van praten verveelt 

het geen moment, je bent continu geboeid!“ 

- Marjolein Reurink

Together Everyone Achieves More



De individuele flowervaring
Onderwerpen en activiteiten van deze bijeenkomst:

o Hoe en wanneer ervaar je individuele flow, en hoe juist niet?

o Activiteit: Taakconcentratietraining.

o Gastspreker Frank Schreibers: Veerkracht en positiviteit als stimulans  
 voor (team)flow.
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Positieve organisatiepsychologie, flow & 
teamflow
Onderwerpen en activiteiten van deze bijeenkomst:

o Voorstelronde “Personal Ambition Coursel”.

o Introductie op de flow- en teamflowtheorie als onderwerpen binnen de
 positieve organisatiepsychologie.

o De tools en methodieken van Flow Concepts.

o Activiteit “Go with the Percussion Flow” o.l.v. Michiel Westerhuis.

Intakegesprek met op de agenda:
o De motivaties voor deelname aan de Teamflow Opleiding en de   
 bijbehorende persoonlijke leerdoelen.

o De teamsituaties waar de deelnemer bij betrokken is en  
 mogelijke interventiestrategieën om deze situaties te bewegen naar 
 een samenwerkingsklimaat waar zich meer teamflow voor kan doen.
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De inhoud van deze training

Team Flow



Individueel coachingsgesprek  
met op de agenda:  
o Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer ten aanzien van de  
 gestelde persoonlijke leerdoelen.

o Het bespreken van de resultaten van de meting met de Teamflow  
 Monitor en het bepalen van de best mogelijke interventiestrategie voor 
 het bereiken van meer teamflow voor het betreffende team waar de  
 Teamflow Monitor is uitgezet.
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Het teamflowtraject
Onderwerpen en activiteiten van deze bijeenkomst:

o Het Teamflow Traject en de inzet van de Teamflow Monitor en de  
 Teamflow App.

o Workshop systeemdenken o.l.v. dr. ir. Bob Walrave.

o Het opstellen van causale loopdiagrammen met daarin opgenomen  
 interventies die leiden tot verbetering van het samenwerkingsklimaat  
 en het ervaren van teamflow.

De teamflowervaring
Onderwerpen en activiteiten van deze bijeenkomst:

o Teamflow binnen de context van professionele organisaties in de  
 éénentwintigste eeuw.

o Praktijkvoorbeelden van teams in flow (o.a. Kyteman Hip Hop   
 Orchestra, Buurtzorg Nederland, Solar Team Eindhoven).

o Gastspreker prof. dr. ir. Mathieu Weggeman: Het belang van het  
 hebben van een collectieve ambitie voor het ontstaan van teamflow.

4a
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Teamflow boosters
Onderwerpen en activiteiten van deze bijeenkomst:

o Voorbeelden van Teamflow Boosters (interventies die teamflow  
 stimuleren) uit de praktijk van Flow Concepts.

o Gastspreker Coen Bertens: Voorbeelden van teamflow boosters uit de   
 Efteling praktijk.

o Tool: Het Teamflow Canvas.

o Activiteit “Flow Cooking” o.l.v. Joost van Roosmalen: De deelnemers  
 worden uitgedaagd tot het samen bereiden van een sterrenmaaltijd.
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Teamflow coaching
Onderwerpen en activiteiten van deze bijeenkomst:

o De deelnemers aan de Teamflow Opleiding organiseren samen de  
 laatste dag van de Teamflow Opleiding. Het programma is dus aan  
 hen. Er wordt hen wel gevraagd om tijdens deze dag de door hen  
 ontworpen Teamflow Boosters op inspirerende en praktische wijze te  
 delen zodat deze kunnen worden opgenomen in de Teamflow Toolbox!

Mogelijke vervolgstappen
o Individuele Coaching in organisatie- en/of teamontwikkelingstrajecten

o Toegang to vervolgopleidingen en terugkombijeenkomsten

o Toegang mediakit en e-learningomgeving voor alumni van Flow   
 Concepts
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Deelname aan de Teamflow opleiding biedt de deelnemer een helder perspectief 

en handreikingen om in een overkoepelende organisatie in korte tijd tot gefocuste 

samenwerking te komen waarin de balans tussen plezierig samenwerken en presteren 

voor alle medewerkers aanwezig is. Je krijgt zicht op de theorie en praktijk van 

flow, teamflow en de positieve organisatiepsychologie. Hiermee krijg je de tools en 

methodieken in handen waarmee je teams en organisaties op positieve wijze weet te 

verleiden zich te bewegen naar meer teamflow. Na afloop ontvang je een certificaat 

van deelname en wordt je opgenomen als alumnus in ons register.

Indien je als coach of consultant ook zelfstandig de markt wilt betreden met de tools 

van Flow Concepts, kun je na het ondertekenen van een samenwerkings- 

overeenkomst gebruik maken van onze producten en diensten voor je eigen klanten. 

Je kunt dan op je website vermelden dat je aangesloten bent als gecertificeerd 

Teamflow Coach van Flow Concepts en wij zullen indien gewenst ook jouw profiel op 

onze website vermelden. Je kan dan als gecertificeerd Teamflow Coach zelfstandig de 

producten of diensten aanbieden zoals het Teamflow Traject, de Teamflow Roadmap, 

het Teamflow Canvas, Teamflow Monitor, Teamflow Quickscan, Individuele Flow 

Monitor, TeamFlow® App, Teamflow Game en onze e-learnings rondom teamflow.

Resultaten

Voor zelfstandige coaches of consultants

Locatie, data & investering
De training wordt gegeven op verschillende inspirerende locaties in Nederland. Ook 

bestaat er een internationale (Engelstalige) online variant van de training. Voor meer 

informatie over de locaties en de data verwijzen we je naar onze websitepagina:  

 http://www.flowconcepts.nl/inschrijven.

De investering van deze training bedraagt € 2.950,00 exclusief BTW en 

overnachtingen. Dit is inclusief: materialen, lunches, koffie, thee, fris en 

versnaperingen. Het is mogelijk de investering btw vrij te facturen door de CRKBO 

registratie als instelling. De opleiding kan ook In-Company verzorgd worden.

http://www.flowconcepts.nl/inschrijven
http://www.flowconcepts.nl/inschrijven


Over Flow Concepts®
Flow Concepts® helpt teams in flow te komen. Dit doen 

wij door het uitvoeren van onderzoek èn het aanbieden 

van teambegeleiding, opleidingen, trainingen, workshops, 

masterclasses en tools. Op deze wijze brengen wij professionals 

samen in flow en maken we organisaties wendbaar, 

prestatiegericht èn zo van toegevoegde waarde.

Together Everyone Achieves More

Onze overtuigingen en waarden
Bij Flow Concepts® geloven wij dat mensen het meest floreren als ze datgene mogen 

doen wat ze uitdagend, leuk en betekenisvol vinden. Wij geloven ook dat als je echt 

betekenisvol wil zijn je dit altijd in een samenwerking bereikt. 

Wij verbinden daarom mensen gebaseerd op hun intrinsieke motivaties om ze 

te helpen hun collectieve ambities waar te maken. We richten ons daarbij op de 

kern en maken het leuk. Het werk moet als licht ervaren worden om op gezette 

momenten samen even echt gas bij te kunnen zetten. Met onze expertise 

in flow en teamontwikkeling helpen wij organisaties zo aan een optimaal 

samenwerkingsklimaat. 

Download hier al onze wetenschappelijke 
publicaties!

‘People think of 
education as something

they can f inish.’
~ Isaac Asimov ~

https://flowconcepts.nl/inspiratie


Together Everyone Achieves More

Meer informatie of aanmelden?

Stuur dan een bericht naar:

info@flowconcepts.nl

Postadres
Postbus 80
5600AB Eindhoven

Bezoekadres
Het Eeuwsel 57
5612 AS Eindhoven

Telefoon
+31 (0)13 211 08 24

Together Everyone Achieves More
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