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Deel 1- Rondje kennismaking

De vraag is: vertel iets over waar je trots op bent 

(maximaal 3 minuten)

Conclusies: Drie minuten is lang en .. we zijn 

allemaal trots op iets! Dat kan zijn iets dat je hebt 

ondernomen en/of bereikt het op je werk of met 

je bedrijf dan wel privé: je gezin, je balans, je 

levensloop, je mazzel, je zonnepanelen, etc.



Deel 2- Individuele reflectie

Maak een lijst voor jezelf van: wat zie je op dit 

moment gebeuren in je sector/ op je werk.

Kies uit je lijst de twee die je bij nader inzien en 

kritische reflectie de belangrijkste vind..

Maak voor deze twee ontwikkelingen twee 

afzondelijke kaarten, schrijf bondig en groot



Deel 3- De muur: het overzicht van 

veranderingen en analyse

• We plakken de kaarten op de muur en vragen 
hier en daar toelichting

• We gaan de kaarten groeperen: wat hoort bij 
wat? En waar gaan die afzonderlijke clusters 
over?

• Wat ontbreekt nog? Wat staat er nog op je eigen 
lijst dat niet hier op de muur is? Toevoegen.
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Deel 4- Discussie in subgroepen 

Wat kan/ moet je met deze ontwikkelingen in je 

eigen werk?

Geef elkaar tips.



Deel 5- Evaluatie

Wat vond men ervan, wat heeft men geleerd:

Nuttig, inspirerend, bevestiging dat 

samenwerken van groot belang is (ook 

internationaal bv bij HBO opleidingen), dat e-

services en e-learning steeds meer opkomen, 

dat breedband nodig is om het platteland 

vitaal te maken, dat nieuwe kaasjes het goed 

doen, dat er veel idealistische jongeren zijn, 

etc.  Dat bij snelle veranderingen, men kan 

verstarren of juist innoveren!


