
Instructie gespreksleiders

Werkbijeenkomst HG samen Werken

Stadsdeel



Technische voorbereiding

• Alle digitale deelnemers aan de 
werkbijeenkomst loggen in via de linkjes op de 
website

• Om problemen met kanalen vinden te 
voorkomen, zullen we hen vooraf indelen in 
genummerde subgroepjes waarvan de linkjes 
in de chat worden gezet  

• We streven naar groepjes van 4 à 5 personen



Programma 

(zie de meegestuurde bijlage voor een uitgebreide toelichting)

• Welkom en opening
• Sessie 1 eindigt met een koffie/toilet-stop 

– Ochtend 9.40 uur > 9.50 uur plenair 

• Plenaire terugkoppeling
• Presentatie Noelle
• Sessie 2 start met een koffie/toilet-stop

– Ochtend 11.35 uur plenair 

• Plenaire terugkoppeling
• Vooruitblik



Algemene instructie

• Vraag of de deelnemers meehelpen de tijd en 
bedoeling te bewaken

• Vraag de deelnemers niet uit te wijden op 
casuïstiek of hier associatief op in of op door te 
gaan

• Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we leren van 
én met elkaar, niet dat iemand het beter weet of 
de oplossing heeft

• De uitwisseling en het SAMEN doen en bespreken 
staat centraal!



Indeling in groepen

Deze wordt tijdens de sessie in de chat gedeeld



Subgroep sessie 1 

35 minuten uitwisseling, 10 minuten koffiestop (na 
45 minuten dus weer aanwezig in de plenaire sessie)

– Ochtend 9.40 uur > 9.50 uur plenair 

• Kennismaken met behulp van het voorwerp (max 
10 min)

• Uitwisselen van ervaringen
– Wat heb je uitgeprobeerd sinds 28-09

– Hoe ging het

– Wat ging al goed (stralend leren)

– Wat was nog moeilijk of ging mis (balend leren)



Plenaire sessie

• De gespreksleider koppelt kort terug vanuit 
subgroepje > kort en wat voor andere 
interessant is, geen casuïstiek.

• Presentatie door Noelle



Subgroep sessie 2

• Noelle sluit haar presentatie af met voorbeelden 
en bedoeling van deze sessie

• Start met een korte koffiestop, na 45 minuten 
weer terug in de plenaire sessie
– Ochtend 11.35 uur plenair 

• De leidraad voorzitter volg je als groepje
• Per stap vraag je je af: OK en wat doe IK als….
• Wat doe, vraag, zeg JIJ dan hoe en waarom?



Plenaire afronding

• De gespreksleider koppelt kort terug vanuit 
subgroepen > kort en wat voor andere 
interessant is, geen casuïstiek.

• Afronding & vooruitblik


