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SAMEN MET BURGERS
Een transdisciplinaire bijeenkomst is een bijeenkomst met alle betrokkenen.
Tijdens deze bijeenkomst deel je de opbrengsten van de pressure cooker en ga
je in dialoog met betrokkenen over welke actie gewenst is en wie wat gaat doen.
De transdisciplinaire bijeenkomst is bedoeld om partnerschap en eigenaarschap
te versterken.
De opzet van de transdisciplinaire bijeenkomst bestaat tenminste uit twee
onderdelen:
Deel 1 membercheck; kloppen de bevindingen uit de analyse?
Deel 2 acties formuleren en actie-eigenaren benoemen in dialoog.
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SAMEN MET
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OP LOCATIE
INTERPROFESSIONEEL
IMPACT
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VOORBEREIDING
Maak altijd een draaiboek en denk aan:
• Datum, tijd en programma
• Locatie: makkelijk toegankelijk voor betrokkenen
• Uitnodigen alle betrokkenen (ook respondenten)
• Presentatie maken van opbrengsten en bevindingen
• Hand-out maken
• Benodigdheden voor subgroepen: post-its, postervellen etc
• Catering regelen
• Taakverdeling in voorbereiding en uitvoering: wie doet wat in welke tijd?

Kleurentest
Chaordisch werken
Integraal is ideaal
Over grenzen heen
Dialoog en
dialogisch werken
Partnerschapskaart

Je kunt verschillende tools gebruiken bij de voorbereiding
van de bijeenkomst zoals:
• Perspectieven benadering
• Partnerschapskaart
• BMC

Het gesprek
Perspectieven
BMC

De volgende vragen zijn van belang
• Wanneer?
• Welk doel?
• Wat is er nodig?
• Wie doet wat?
• Creatieve middelen en werkvormen?
• Wat als er geen bijeenkomst gepland is?
• Hoe koppelen jullie terug met stakeholders, respondenten etc.
• Hoe ga jullie het dan organiseren?
• Wie heb je nodig voor draagvlak?
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Pressure Cooker
De Pressure Cooker, een interprofessionele
onderwijsmodule ontwikkeld door
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UITVOERING
De bijeenkomst kan er als volgt uitzien:
• 15 min
Opening
• 15 min
Presentatie conclusies
• 30 min 	Dialoog met respondenten over herkenning en erkenning
van de bevindingen
• 30-45 min 	Opdracht in transdisciplinaire subgroepen
- “verzin voor het jou toegewezen thema een idee voor een
initiatief waarbij ieder een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren”
(zie verder onder Werkvorm)
• 30-45 min Inhoudelijke bespreking en adressering acties
• 5 min 	Reflectie en sluiting:
- Wat was de essentie?
- Wat was er nieuw?
- Wat ga je er morgen mee doen?
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