
Veranderforum ELZ Brugge
VERSLAG

25 juni 2018 - Brugge op 1 lijn 

WELKOM!



AGENDA

Kennismaking 19:00-19:10

Kader veranderforum 25 juni 2018 19:10-19:30

“Afkloppen” voorstellen veranderteam 19:30-20:00
1. Samenstelling veranderteam 
2. Coördinator veranderteam
3. Samenstelling veranderforum
4. Aanpak veranderpraktijk
5. Data veranderfora

Visie-oefening 20:00-21:45
 Versterken, stoppen, creëren
 In groepen van 6 deelnemers  - langs bij 3 tafels

Netwerkdrink 21:45 – 22:00
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KENNISMAKING
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KADER



Eerste lijn?

(beleidsvisie Vandeurzen p. 9) 

DEFINITIE – de eerste lijn … 

 Verwijst naar rechtstreeks toegankelijke, ambulante, 
generalistische zorg voor niet-gespecificeerde 
gezondheids- of welzijns(gerelateerde) problemen, zowel 
van fysieke, psychologische en sociale aard;

 Vormt in de regel het eerste contact met professionele 
zorg;

 Kan diagnostische, curatieve, revaliderende en palliatieve 
zorgverlening aanbieden voor het overgrote deel van de 
problemen;

 Houdt rekening met de persoonlijke en sociale context van 
mensen;

 Biedt preventie voor individuen en risicogroepen in de 
eigen populatie;

 Verzekert continuïteit van zorg over de tijd en tussen 
zorgaanbieders;

 Ondersteunt de informele zorg rondom de patiënt/cliënt. 



Wie is de eerste 
lijn? 

(beleidsvisie Vandeurzen p. 9) 

Zorgaanbieders die actief zijn in de gezondheidssector op de eerste 
lijn (onder andere) 

 Huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, 
apothekers, kinesitherapeuten, sociaal werkers, ergotherapeuten, 
eerstelijnspsychologen, diëtisten, logopedisten, podologen, 
verzorgenden, zorgkundigen, ….

Actoren uit de welzijnssector in de eerste lijn

 De woonzorgactoren 
 (diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten voor 

logistieke hulp, diensten voor oppashulp, diensten voor 
thuisverpleging (erkenning), diensten maatschappelijk werk van het 
ziekenfonds, lokale dienstencentra, diensten voor gastopvang, 
dagverzorgingscentra, centra voor herstelverblijf, centra voor 
kortverblijf, groepen van assistentiewoningen, woonzorgcentra en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers), 

 Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) en openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW), 

 Opbouwwerk en buurtwerk 

 Verenigingen waar armen het woord nemen. 

 Uiteraard spelen de jeugdzorg en de sector van de personen met een 
beperking (VAPH)  evenals Kind en Gezin (K&G) een belangrijke rol in 
de eerste lijn. 



DOEL 

VL Verandertraject

7

Geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn



• Samenwerkingsinitiatieven 

Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) 

• Geïntegreerde Diensten 

Thuisverzorging (GDT)

• Lokale Multidisciplinaire Netwerken 

(LMN)

• Logo’s

• Palliatieve netwerken en 

samenwerkingsverbanden

• MBE palliatieve verzorging

• Regionale expertisecentra dementie

• Overlegplatforms geestelijke 

gezondheid

• Eénlijn.be

• Expertisepunt Mantelzorg

• Samenwerkingsplatform ELGZ

Vlaanderen  
Vlaams 

Instituut voor 
de eerste lijn

Regionale 
zorgzone

Eerstelijn
szone

Geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn



West-Vlaanderen

w-vl
BRUGGE



Waarom
veranderen?

Wat is doel
precies? 



Eerstelijnszone? 



Eerstelijnszone? 



Eerstelijnszone? 



Eerstelijnszone? 



Voortraject

Eerdere stappen eerstelijnszone Brugge

 feb ’17: conferentie hervorming eerstelijn

 juli ’17: brede oproep vorming eerstelijnszones

 aug ’17: kerngroep van Brugse partners

 nov ‘17: startbijeenkomst Eerstelijnszone Brugge

 dec ’17:  indienen dossier Eerstelijnszone Brugge

 febr ‘18: goedkeuring dossier Eerstelijnszone Brugge

April ’18: kick off Eerstelijnszone Brugge



Context

Vlaamse bottom-up aanpak met beperkte 
bijkomende financiering

Bezorgdheden (startbijeenkomst 7.11.’17- kernteam) 
 Het louter over structuren en/of theorie te hebben 

 => duidelijke plaats voor de praktijk
 Passieve leden veranderteam

 => actieve rol verwachten van veranderteam
 Betrekken van burgers, mantelzorgers en professionals

 => participatieve werkvormen installeren 

Veranderteam 
voorbereiding – eerste voorstellen

Wachten op Vlaams wetgevend kader (1.1.2020?)



West-Vlaanderen

w-vl
BRUGGE



uitdagingen  3 niveaus

MICRO

1 OP 1 RELATIE TUSSEN CLIENTEN 
BEZOEKERS PATIENTEN GASTEN BUREN 
… EN PROFESSIONALS, VRIJWILLIGERS, 

MANTELZORGERS, …



REGIONALE (buurt) RELATIES TUSSEN WELZIJNSWERKERS, ZORGPROFESSIONALS, 
ZORGBEROEPEN, MEDEWERKERS ACTIEF IN WELZIJN ZORG EN SOCIAAL BELEID, …

uitdagingen  3 niveaus

MESO



OP BRUGS NIVEAU OP ZOEK NAAR EEN STRUCTUUR VOOR DE EERSTE LIJN DIE DE 
INTEGRATIE VAN SOCIAAL BELEID, GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN FACILITEERT

EN DE PZON HOUVAST BIEDT

uitdagingen 3 niveaus

MACRO



VERANDERFORUM

VERANDERPRAKTIJK

VERANDER
TEAM

Actoren/rollen

verandertraject
ELZ Brugge

Draagvlak 
& 

GO/NOGO 

Ad hoc werkgroep 



Veranderteam

Medewerkers die veranderproces vastpakken en 
verandering mogelijk maken. 

Beslissen niet, brengen voorstellen en stimuleren 
initiatieven. 

Werken voorstellen uit rond de structurele 
bouwstenen en toetsen deze af met het forum. 

 Op basis van de feedback van het forum doen zij 
aanpassingen en werken zij de voorstellen verder uit. 

Werken in sprints, werken van grof naar fijn. 

Naast structurele voorstellen ook quick wins



Veranderpraktijk 
Zie voorstel (straks)



Hoe werkt het 
veranderforum?

Voorbereiding door het veranderteam

5-tal vergaderingen per jaar

Algemene fora

Hebben beslissingsrecht 



Werkingsprincipe 

bezwaar => 

alternatiefAdvies inwinnen 
bij 

veranderforum

Veranderteam: 
voorstellen 
uitwerken

Positief advies
Advies met 
aanpassing

Veranderteam: 
initiatief 

herwerken

Implementatie 
verandering

Hoe werkt het 
veranderforum?



Samen
veranderproces
vast pakken

5 leidende
vragen (VL)

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 26

5 vragen als leidraad:



“AFKLOPPEN” 
VOORSTELLEN

Veranderforum ELZ Brugge
25 juni 2018 - Brugge op 1 lijn



Voorstellen

1. Samenstelling veranderteam 

2. Coördinator veranderteam

3. Samenstelling veranderforum

4. Aanpak veranderpraktijk

5. Data veranderfora



VOORSTEL 1

SAMENSTELLING 
veranderteam

Criteria/ richtsnoer samenstelling veranderteam 

(afgeklopt op kick-off ELZ Brugge van 25 april 2018)

 Max 12 personen in veranderteam

 Max 1 persoon per organisatie

 Max 1 persoon per ‘type’ partner (vb: dienst gezinszorg) 

 Minimaal 1 persoon per cluster aanwezig
 belangrijk voor geïntegreerde zorg dat uit alle hoeken mensen in veranderteam 

zitten. De type partners ingedeeld in verschillende clusters

 Clusteroverzicht (7) 
 Eerstelijnszorgberoepen

 Vertegenwoordigers patiënten/mantelzorgers

 Geestelijke gezondheidszorg

 Diensten en centra 

 Lokale besturen

 WWOL: wonen, werken, onderwijs, leven 

 Netwerken



VOORSTEL 1

SAMENSTELLING 
veranderteam

Overzicht kandidaten veranderteam - kandidaturen 
(per cluster
 Eerstelijnszorgberoepen

 Charlotte Vandevoorde, Logopedie - organisatie Orpea

 Lieve Callewaert, huisarts, huisartsenkring HABO 

 Jean Vanhoornweder, Kinesitherapeutenkring

 Inge Huysentruyt, apotheker, De Westvlaamse Apothekersvereniging

 Kurt Vanden Bussche, adjunct-verpleegkundig directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

 Vertegenwoordigers patiënten/mantelzorgers / 

 Geestelijke gezondheidszorg /

 Diensten en centra
 Pascal Declercq, directeur Woonzorgcentrum Prinsenhof - Orpea

 Dirk Snauwaert, directeur Woonzorgzone Curando West en vertegenwoordiger groep Zorgnet-Icuro Brugge

 An Devriendt, regionaal diensthoofd afd. Brugge, Familiezorg W VL - afgevaardigd voor de 4 diensten 
gezinszorg Brugge 

 Bie Callens, directeur Welzijn, CM Brugge - afgevaardigd voor de DMW ziekenfondsen Brugge

 Lies Vernieuwe, stafmedewerker kwaliteitszorg, Lokale Dienstencentra Brugge, vertegenwoordiger 
zorgvereniging Mintus 

 Nele Welvaert, medewerker CAW NW VL

 Lokale besturen
 Sabine Van Overloop, coördinator cluster Welzijn en Zorg, Huis van de Bruggeling - vertegenwoordiger stad 

Brugge

 Bert Desmet, stafmedewerker OCMW Brugge

 WWOL: wonen, werken, onderwijs, leven  /

 Netwerken
 Claudine Verbrugghe, coördinator SEL Noord-West-Vlaanderen

 Michelle Roels, netwerkcoördinator LMN Brugge-Oostende-Houtland



VOORSTEL 1

SAMENSTELLING 
veranderteam

Afwijkingen in samenstelling veranderteam ten 
aanzien van vooropgestelde criteria
 15 leden in plaats van vooropgestelde 12 leden

 2 vertegenwoordigers van 1 type actor (WZC)

 2 vertegenwoordigers van 1 organisatie (Orpea)

 geen vertegenwoordiger van 3 verschillende clusters in veranderteam: 
cluster 'Geestelijke gezondheidszorg', cluster 'Vertegenwoordigers 
patiënten/mantelzorgers' en cluster 'WWOL'

Voorstel 
 Het veranderteam stelt voor om deze afwijkingen "toe te laten" en de 

nadruk te leggen op het feit dat het erg waardevol is om dynamische 
mensen te kunnen inzetten

 Het veranderteam gelooft erin dat de mix aan kandidaten een verrijking is

 Het veranderteam engageert zich om waakzaam te zijn dat iedereen in het 
veranderteam als persoon zit met elk een eigen inbreng

 De concrete werking/taakverdeling van het veranderteam wordt verder 
uitgewerkt en zodra verfijnd ook voorgelegd aan het veranderforum 



VOORSTEL 1

SAMENSTELLING 
veranderteam

STEMMING
 Veranderforum gaat akkoord voorstel samenstelling veranderteam, mits 

volgende aanvullingen
 Het veranderteam blijft inspanningen leveren om GGZ / WOLL partner te 

engageren (uiteraard afhankelijk van de bereidheid en mogelijkheden vanuit 
de GGZ en WOLL sector)

 Gebruikers en Mantelzorgers worden structureel betrokken middels
focusgroepen

 Expertise van OCMW en Stadsdiensten met “WWOL” problematiek wordt 
maximaal meegenomen.

 Wanneer veranderteam effectief wordt uitgebreid, wordt de grootte van het 
team kritisch bekeken (lees: mogelijk vallen op dat moment terug leden af)



VOORSTEL 2

COORDINATOR 
veranderteam

Voorstel: 

Het veranderteam draagt Bert Desmet (OCMW 
Brugge) voor als coördinator van het veranderteam. 

Enkele voorbeelden van de taken van de coördinator 
(op heden):

 Aanspreekpunt voor overheid

 Verzorgen van interne communicatie

 Verzorgen van externe communicatie

 Voorzitten van veranderforum en veranderteam

 Opstellen van de agenda van het veranderteam 



VOORSTEL 2

COORDINATOR 
veranderteam

STEMMING: 

Het veranderforum gaat akkoord met de kandidatuur 
van Bert Desmet (OCMW Brugge) als coördinator van 
het veranderteam. 

EXTRA info: 

Duur van coördinatorschap valt samen met duur 
veranderteam

Kandidatuur heeft geen impact op budget van de 
eerstelijnszone (lees: OCMW Brugge neemt de kost 
van de tijdsbesteding op zich)



VOORSTEL 3

SAMENSTELLING 
veranderFORUM

Kader

 Taak veranderteam
 Het veranderteam is verantwoordelijk voor een goede mix in het 

veranderforum

 Het veranderteam heeft de taak om het veranderforum te faciliteren

 Aanleiding voorstel
 Op de kick-off van april werd er "afgeklopt" door middel van groene en rode 

kaartjes (bij een rood kaartje of "tegenstem" kreeg deze persoon het woord 
om dit toe te lichten). Deze manier van "kwantitatief" stemmen - elke 
aanwezige 1 stem- werd in vraag gesteld. Redenering: met hoe meer van een 
organisatie aanwezig, hoe meer 'beslissend' men dan kan zijn

 Rol veranderforum
 Op een veranderforum wordt voornamelijk nagedacht, gedeeld, gewerkt … 

aan de hand van de 5 leidende vragen die door Vlaanderen naar voor worden 
geschoven. Een zo denken we samen na over hoe we in Brugge de integratie 
van zorg en welzijn kunnen finetunen. 

 Het nemen van een beslissing betreft op heden voornamelijk keuzes maken 
over de aanpak van het verandertraject (vb. waarop leggen we de nadruk, hoe 
gaan we te werk etc.). Bij het nemen van een beslissing wordt ook veel 
aandacht besteed aan de "tegenstem" aangezien dit een manier is om zaken 
verder te nuanceren, om zaken aan te passen zodat zo veel mogelijk 
stakeholders in Brugge er zich in kunnen vinden.



VOORSTEL 3

SAMENSTELLING 
veranderFORUM

Voorstel 

 We werken met "gesloten" representatie maar open participatie op een 
veranderforum. 

 Gesloten representatie: bepaalde personen krijgen stemrecht (als er beslist 
moet worden over zaken) maar iedereen is welkom op een veranderforum en 
kan opmerkingen / suggesties geven over de voorstellen die worden 
'afgeklopt'.

 Open participatie: we willen zoveel mogelijk mensen samenbrengen om dit 
creatief verandertraject vast te pakken en te horen tijdens het proces.  

 Wie krijgt een stem? Het veranderteam werkt een voorstel uit tegen het 
volgend veranderforum waarbij alle clustersen binnen elke clusters alle 
diverse types actoren (zoals type actor "gezinszorg") zich kunnen laten 
vertegenwoordigen op het forum (vb. 1 persoon krijgt stemrecht als 
vertegenwoordiger van de diensten maatschappelijk werk van de 
mutualiteiten)

 Wat houdt "representatie" in: de vertegenwoordiger van een cluster of van 
een type actor engageert zich om 

 (1)input te verzamelen bij de verschillende organisaties en beroepen van de 
eigen cluster of type actor om een correcte stem uit te brengen

 (2)feedback te geven naar de eigen cluster of type actor over de genomen 
beslissingen



VOORSTEL 3

SAMENSTELLING 
veranderFORUM

Voorstel 

 We werken met "gesloten" representatie maar open participatie op een 
veranderforum. 

 Voordelen
 Verzekeren van feedback vanuit de ganse sector

 Geen overwicht voor bepaalde actoren/organisaties bij 
stemming

 Fijnmazige communicatie: via de vertegenwoordigers wordt 
een radarwerk opgezet van antennepunten in de brede sector 
van zorg en welzijn in Brugge. Hierdoor kan op een efficiënte en 
effectieve manier draagvlak worden afgetoetst. Naar de 
toekomst toe een belangrijke meerwaarde willen we in onze 
eerstelijnszone goed kunnen schakelen. 

 Uitdagingen
 Voor de vertegenwoordiger met stemrecht: het engagement 

dat een vertegenwoordiger aangaat valt niet te onderschatten

 Voor het veranderteam: een goed voorstel van 
vertegenwoordiging uitwerken waarbij alle betrokken 
stakeholders zich gehoord voelen vormt een uitdaging



VOORSTEL 3

SAMENSTELLING 
veranderFORUM

STEMMING 

 Het veranderforum gaat akkoord om het voorstel “werken met "gesloten" 
representatie maar open participatie” verder uit te werken op een 
veranderforum. 

EXTRA 

 Manier van samenstelling biedt het voordeel dat clusters een “push”
krijgen om zich te organiseren – in dialoog te gaan

 Een standpunt innemen (effectief stemmen) zal mogelijk meerdere 
stappen vergen

 Stap 1: (op tijdsstip 1) voorstel voor beslissing wordt meegedeeld aan 
veranderforum

 Stap 2: (tussen tijdsstip 1 en 2) vertegenwoordigers gaan in dialoog met de 
eigen cluster of zelfde type actoren die ze vertegenwoordigen om 
gemeenschappelijke standpunt te formuleren 

 Stap 3: (op tijdsstip 2) veranderforum gaat in dialoog met de 
vertegenwoordigers over het voorstel (waardoor voorstel verfijnd wordt)

 Stap 4: (tussen tijdsstip 2 en 3)  de vertegenwoordigers geven feedback aan 
achterban en formuleren samen ‘finaal’ standpunt  (akkoord / niet akkoord)

 Stap 5: (op tijdsstip 3) de vertegenwoordigers stemmen samen op het 
veranderforum



VOORSTEL 4

AANPAK 
veranderPRAKTIJK

ALGEMEEN 

 In een veranderpraktijk kan elke Brugse stakeholders in 
principe aan de slag met wat hij/zij dé focus/dé manier van 
aanpak / dé verandering binnen de ELZ Brugge vindt. Om zo 
samen “een geweldige stap richting de ideale eerstelijn in 
Brugge te zetten”. We vertrekken van wat bestaat en goed is 
en detecteren succesfactoren en diepen de praktijk intensief 
uit. 

 Een veranderpraktijk ELZ Brugge is dus een bestaande "best 
practice" die door de leden verder wordt gedocumenteerd met 
de steun van een lid van het veranderteam.



VOORSTEL 4

AANPAK 
veranderPRAKTIJK

Definitie veranderpraktijk 

 Een samenwerking waarbij de betrokken organisaties, 
professionals, mantelzorgers, … zich engageren zich om 
gedurende 6 maanden (in de periode oktober 2018- april 2019) 
hun praktijk verder uit te diepen door 

 De praktijk van samenwerken te documenteren 
(beschrijving praktijk in 5 A4s )

 Een SWOT analyse (sterktes, zwaktes, opportuniteiten en 
bedreigingen te detecteren) van de praktijk (max 2 A4s) 
waarbij 

 Workshop met de leden wordt georganiseerd

 Focusgroep met de doelgroep wordt gehouden

 De praktijk te versterken door minimaal 1 "quick win" te 
realiseren (beschrijving quick win in 1 A4) 



VOORSTEL 4

AANPAK 
veranderPRAKTIJK

Voorstel indienen - veranderpraktijk 

Voorstellen indienen om als veranderpraktijk in ELZ Brugge "gekozen" te 
worden

Inhoud: 
 Omschrijving topic waarrond wordt gewerkt 
 Omschrijving doelstelling  en algemene aanpak van de praktijk
 Opsomming betrokken stakeholders en lokale contactpersonen
 Omschrijving meerwaarde praktijk (in termen van de prioritaire 

doelstellingen van een eerstelijnszone ) 
 Stimuleren interdisciplinaire samenwerking  
 Inhoudelijke afstemming bevorderen tussen lokale overheden -

welzijn -gezondheid
 Ondersteuning bieden bij de toepassing van de methodiek rond 

geïntegreerde zorgplanning
 Omschrijving quick win waaraan op heden wordt gedacht om de 

praktijk verder te versterken

 Praktisch
 Grootte: 2  A4's
 Engagementsverklaring betrokken stakeholders
 Deadline: 21/09 2018
 Goedkeuring op veranderforum (begin oktober)



VOORSTEL 4

AANPAK 
veranderPRAKTIJK

Selectiecriteria (voorlopig) 

 Goeie spreiding in Brugge (subregio gericht )
 In brugge in elke subregio (GGW regio's ?) een praktijk uitlichten 

 Goeie spreiding over de verschillende profielen van PZON's
 Gericht op praktijk - concrete verwezenlijkingen 

 Goeie spreiding  over alle zorg/welzijnswerkers en -organisaties
 Alle beroepsgroepen / type zorg en welzijnsverleners zijn ofwel trekker ofwel 

betrokken in een van de veranderpraktijken

 … andere … 

Ondersteuning veranderpraktijk vanuit veranderteam

 Het veranderteam engageert zich naar een geselecteerde veranderpraktijk 
toe doordat een lid van het veranderteam: 

 Optreedt als klankbord (minimaal een maandelijks ontmoetingsmoment)

 De uitdieping van intersectorale samenwerking verder faciliteert (actief linken 
legt naar andere sectoren)

 De transfer van de learnings veranderpraktijk maakt naar de ELZ Brugge als 
geheel

 De communicatie naar veranderforum ondersteunt (veranderpraktijk wordt 
op veranderforum voorgesteld middels een duo presentatie) 



VOORSTEL 4

AANPAK 
veranderPRAKTIJK

STEMMING

 Het veranderforum gaat akkoord met het voorstel van aanpak

Opmerkingen:

 Het engagement voor organisaties van een veranderpraktijk moet duidelijk 
omschreven worden

 Mogelijk kan er bij de keuze voor veranderpraktijken ook extra aandacht 
besteed worden aan praktijk uit sectoren die niet of beperkt aanwezig zijn
op het veranderforum.



VOORSTEL 5

DATA veranderfora

2018
 25/06 VERANDERFORUM 1 - locatie: OCMW Brugge -

Ruddershove 4, 8000 Brugge

 11/10 VERANDERFORUM 2

06/12 VERANDERFORUM 3

2019
07/02 VERANDERFORUM 4

 30/04 VERANDERFORUM 5 



Veranderforum ELZ Brugge
25 juni 2018 - Brugge op 1 lijn 

Visie-oefening
“versterken – stoppen – creëren”



Visie-oefening

DOEL

46

Waarom zou ik in hemelsnaam de energie 
investeren die nodig is om te veranderen?
 Allemaal hebben we onze visie op de werking en 

samenwerking binnen zorg en welzijn

 Wat is druk die maakt dat we bijna geen andere keuze hebben 
dan toch bewust de keuze te maken tot verandering?

met deze oefening nodigen we iedereen uit om deze nood 
en/of wens van verandering in te brengen, door het er met 
elkaar over te hebben

 Praktisch: we gaan in kleine groepen ideeën uitwisselen 



Visie-oefening

PRAKTISCH

47

1 bril - per tafel 

Aan elke tafel kijk je naar de ELZ Brugge, vanuit 1 positie of 
perspectief

De perspectieven zijn:  
 De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood

 De medewerker in zorg en welzijn, professioneel en niet-
professioneel

 De organisaties, actief in de ELZ

 De beleidsmakers en WWOL-partners



Visie-oefening

PRAKTISCH

48

3 vragen- per tafel 

Wat wil jij

1. Dat er niet meer zou zijn, wat wil je stoppen? (rode post-it)

2. Zeker behouden en zelfs versterken? (groen post-it)

3. Creëren, dat er zou moeten zijn maar nog niet is? (gele 
post-it)



Visie-oefening

PRAKTISCH

49

Jouw tafel
 Kleur bol op je naamkaartje = jouw STARTtafel

Doorschuifsysteem
 Elke groep = alle mensen van zelfde kleur 

 gaan samen van tafel 1 naar tafel 2 naar tafel 3

 Maw kijken samen vanuit 3 verschillende brillen naar wat moet 
veranderen in ELZ Brugge



Visie-oefening

PRAKTISCH

50

Op elke tafel
 Groene, rode en gele post-its

 Een flap 
 met drie deelvragen (stoppen, versterken, creëren)

 Per deelvraag ruimte om de post-its te plakken 

 Blad met profielen van de doelgroep (blik waarmee we kijken 
naar de ELZ)

 Blad met “spelregels”

 Max 8 personen per tafel vanuit veschillende organisaties / 
sectoren … 



Visie-oefening

PRAKTISCH

51

Timing

1. Tafel 1 : 20 min 20:30

2. Tafel 2 : 20 min 20:50

3. Tafel 3 : 20 min 21:10

4. Samen afronden in auditorium 21:30



Visie-oefening

enkele
impressies

52



Visie-oefening

53

Output 

Wordt verwerkt door het veranderteam
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NETWERKDRINK


