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Wat leuk dat je interesse hebt in 4 succesvolle
werkvormen waar Morgens Online Meetings
gebruik van maakt! Bij Morgens Online Meetings
geven we veel interactieve digitale sessies. Daarbij
zetten we verschillende werkvormen in om deze
sessies succesvol te maken. In dit artikel nemen
we je graag mee in onze werkwijze en geven we
een aantal tips voor goede online werkvormen.
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Om deelnemers aan online sessies op een interactieve
manier betrokken te houden, maken we bij Morgens Online
Meetings gebruik van verschillende werkvormen. Denk
hierbij aan een check-in en check-out en diverse Liberating
Structures werkvormen om betrokkenheid, innovatie en
participatie te vergroten. In dit artikel behandelen we vier
verschillende werkvormen die we veelvuldig inzetten.
Om digitaal succesvol met de werkvormen aan de slag
te gaan, gebruiken wij de online tool ‘Mural’. Mural is
een online whiteboard/brownpaper dat samenwerking
stimuleert. Het biedt een platform waar deelnemers op
kunnen inloggen, post-its kunnen plakken en zelfstandig in
kunnen rondkijken.
Een voordeel van het werken met Mural is dat je
deelnemers aan het einde van de sessie een PDF van
de Mural kunt toesturen. Alle deelnemers hebben dan
een samenvatting van de sessie en kunnen hun input en
actiepunten gelijk terugzien.
Afbeelding: Voorbeeld van een mural
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Afbeelding: Voorbeeld van een rollercoaster 'check-in'

Focus op de sessie creëren d.m.v. de werkvorm ‘check-in’
Uiteraard wil je dat iedereen écht aanwezig is en zich focust op het doel van de sessie. Door bij aanvang van de sessie de
stemming van de deelnemers te peilen met behulp van een check-in, creëer je een moment om een mogelijke afleiding
kort te bespreken. Daarna kan de deelnemer deze ‘afleiding’ achter zich laten en zich focussen op de sessie zelf.
Een ander groot voordeel van een check-in is dat alle
deelnemers gelijk aan de slag gaan. Ze kunnen niet
achteroverleunen en een verhaal aanhoren, maar moeten
zelf iets vertellen. Iedereen krijgt evenveel ruimte om te
spreken. De deelnemers voelen dat hun verhaal ertoe doet.

Werkwijze
Er zijn verschillende manieren om een check-in te doen
voordat de sessie start. Een leuke vorm voor de check-in is
de ‘Rollercoaster’ of ‘Achtbaan’. Deze werkt als volgt:
1. Leg uit aan de groep dat je gaat beginnen met een
check-in.
2. Iedereen mag een eigen post-it op de achtbaan plakken
en zijn/haar naam erop zetten.
3. Het is de bedoeling dat de post-it geplakt wordt op
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een plek die overeenkomt met zijn/haar stemming op dat
moment. Dat kan dus aan het begin zijn, maar ook midden
in een looping, aan het eind, in een vrije val, etc.
4. Vervolgens geef je één voor één iedereen de kans om
aan te geven waarom ze een bepaalde plek op de achtbaan
gekozen hebben en wat hun gevoel daarbij is.
Na de check-in heeft iedereen kort het woord gehad en
is de bijeenkomst echt gestart. De focus kan nu gelegd
worden op de inhoud van de sessie.

Snel ideeën genereren en consensus over de oplossing bereiken
met de werkvorm '1-2-4-all'
Om ervoor te zorgen dat iedereen een bijdrage levert aan de sessie maken wij graag gebruik van de werkvorm 1-2-4-all.
In de meeste sessies werk je zowel met mensen die gelijk hun mening laten horen als mensen die meer terughoudend
zijn bij het vertellen van hun ideeën. Hierdoor kan het zijn dat niet iedereen iets tijdens een sessie inbrengt. En dat
is natuurlijk zonde, aangezien iedereen goede ideeën kan hebben die kunnen bijdragen aan de oplossing voor een
probleem of knelpunt.
De werkvorm 1-2-4-all biedt de mogelijkheid om ook
in grotere groepen te zorgen dat iedereen inbreng
heeft, dankzij de structuur van deze werkvorm. Door
alle verschillende bijdragen verbetert de diversiteit aan
oplossingen. Daarnaast kom je gezamenlijk snel tot de
‘beste’ oplossing en bereik je daarmee consensus.

4. Na een afgesproken tijd worden de tweetallen bij andere
tweetallen in een nieuwe digitale break-out room geplaatst.
In groepjes van vier personen gaan de deelnemers weer met
elkaar in overleg, worden overeenkomstige oplossingen
gebundeld en worden er nieuwe en verbeterde ideeën
bedacht op basis van de bestaande ideeën. Deze worden weer
vastgelegd, maar dan nu in het vlak in Mural dat bestemd
is voor het viertal. Daarbij is de vraag om uiteindelijk één
oplossing te maken van de beste gezamenlijke ideeën.

Werkwijze
De werkvorm 1-2-4-all bestaat uit een aantal stappen:
1. Schets het probleem/knelpunt voor de deelnemers.

5. Tot slot komen alle deelnemers weer bij elkaar en mag elke
groep in vijf minuten hun beste idee pitchen aan de overige
deelnemers. Eventueel kun je dan gezamenlijk het beste idee
kiezen door erop te stemmen of aan de slag gaan met alle
beste ideeën.

2. Laat iedereen een paar minuten voor zichzelf
nadenken over een oplossing voor het probleem. De
deelnemers plakken hierbij post-its met hun ideeën op
hun eigen plek in Mural.
3. Vervolgens deel je de deelnemers op in een digitale
break-out room (vergaderruimte) voor twee personen.
Het tweetal bespreekt elkaars ideeën, bundelen
overeenkomstige oplossingen en bedenken gezamenlijk
op basis van hun oplossingen nieuwe ideeën of varianten
op hun ideeën. Deze pakken ze in hun gezamenlijke vlak
in Mural.

Aan het einde van deze werkvorm heb je dan ook één
oplossing (of meerdere) voor een bestaand probleem waarbij
iedereen deelgenomen heeft aan de oplossing. Dit draagt
weer bij aan de consensus over deze oplossing.

Afbeelding: Voorbeeld 1-2-4-all
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Positieve
gezondheid

Digitalisering - de
opvolger van
gegevensuitwisseling. Dit
gaat al goed, maar nu
verschuiven naar
implementatie. Dat kan
bijv. dmv RSO's.

Data (ism dataclub) omdat hier nog een
hele wereld te winnen
is. Daarnaast is dit
echt een waardevolle
toevoeging voor de
digitalisering

Ouderenzorg - vooral
belangrijk om deze
markt echt te gaan
verstevigen. Zelf niet
een goed beeld bij
welk inhoudelijk
onderwerp we moeten
pakken.
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met goede
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2 funnels (1 is
praktisch niet
echt te doen
denk ik)

digitalisering /
PGO

Regionale
samenwerking /
ketenzorg i.c.m.
digitalisering

Zorg op afstand
(technologie,
robotisering, ehealth); steeds
langer thuis wonen;
beter
ondersteunen

PGO
implementaties;
booming business,
gaan veel zorgorg
mee starten

Mogelijkheden
en ervaringen
vanuit MOM ->
specifiek gericht
op L&L

Slag op
thuiswerken,
digitale sessies
etc (evt vanuit
MOM)

RSO's

Data prominenter
positioneren en
ook meenemen in
uitingen indien
passend

Positieve
gezondheid
Nieuwe
woonvormen

Verplaatsen
van zorg?

Ontwikkelingen
landelijke
programma's
VIPP's, PGO etc

Ouderenzorg: veel
ontwikkelingen en
in 2020
onvoldoende
aandacht aan
besteed

2 funnels:
zorgorganisaties en
landelijke
programma's = 2
doelgroepen

Data i.c.m.
zorg
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Wat komt er op de
ouderenzorg af,
welke issues gaan
ze tegemoet en
welke kansen
liggen er

Change rond om
digitalisering
(zoals door VIPP)
als "moetje" in je
organisatie.

Lopende VIPP
programma's
(GGZ, InZicht,
VIPP 5, OPEN)

JZOJP
specifiek voor
ouderenzorg

Hoe doorpakken en
winst halen uit je
door VIPP gedreven
implementatie: wat
doe je nu met wat je
hebt opgetuigd?

Regionalisering en
samenwerking over de
lijnen heen in relatie
tot digitalisering/
gegevensuitwisseling

Andere programma's
die (nu nog) geen
VIPP zijn, bv Met
Spoed Beschikbaar,
Medicatieproces,
Lab/Pharma/etc

Data in de
zorg

Samenwerken
in de regio
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domein /
jeugdzorg??
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Wat moet opvallen
waardoor mensen dit
willen lezen?

Diepte-interview. Met wie
(bestuur, patient, zorgverlener)?
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Wat is het (positieve)
resultaat?
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Afbeelding: voorbeeld
coverstory
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Wat zou geretweet worden?

Innoverend denken met de werkvorm ‘Coverstory over 5 jaar’
Het opstellen van een coverstory daagt je uit om verder te denken dan het bekende. Je moet namelijk iets heel
opmerkelijks gedaan hebben, wil je op de voorkant van een magazine verschijnen!
Het is vaak lastig om over de toekomst na te denken. Waar
sta je over 5 jaar? En dan helemaal: wat voor geweldigs heb
je met je bedrijf of afdeling over 5 jaar bereikt waardoor
je in alle grote bladen en kranten staat? Stel dat je op de
voorkant van een magazine komt te staan, wat wordt er
dan over je gezegd? Wat wordt er over je geschreven?
De coverstory helpt bij het opstellen van een gezamenlijke
visie of een gezamenlijk streven. Doordat we dit als een
visueel hulpmiddel gebruiken, gaat het echt leven en
leveren de deelnemers veel input tijdens de sessie. Het
wordt hiermee heel interactief. De basis van de Cover Story
Canvas® is gemaakt door David Sibbet van The Grove
International.

Werkwijze
Het vullen van bovenstaande coverstory duurt 45 tot 60
minuten en gaat als volgt:
1. Bedenk met je team in welk magazine je als bedrijf of
afdeling wilt komen te staan. Moet dit een commercieel
of juist vakinhoudelijk tijdschrift zijn? Wie moeten de
lezers zijn? Ga met elkaar in discussie, schrijf op postits de overwegingen en laat de deelnemers de gekozen
tijdschriften als voorbeelden op het canvas plakken om het
visueel en levend te maken.
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2. Bedenk een goede kop: wat moet er staan en is zo
opvallend dat lezers het echt willen lezen? Wat voor een gaaf
idee hebben jullie bedacht? Wat is de grote prestatie? Denk
ook aan de tussenkopjes. Hoe is dit allemaal ontstaan? Hoe
kom je op dit idee?
3. Een diepte-interview hoort er natuurlijk bij. Met wie
wordt het interview gehouden? Waar gaat het over? Hoe
reageren tegenstanders?
4. Stel een business case op. Wat heeft dit goede idee jullie
opgeleverd? Wat is het resultaat?
5. En wat komt er op social media? Wat wordt over je
gezegd? Hoe reageren mensen?
6. Als laatste gebruiken we de quotes. Wat wordt er over
je gezegd? Zet een paar quotes op een post-it. Dit kunnen
positieve quotes zijn, maar vergeet ook de quotes van
tegenstanders niet.
Aan het einde van de sessie heb je een mooi gevuld canvas
met innovatieve en inspirerende ideeën. Hiermee kunnen de
deelnemers aan de slag gaan en acties ondernemen.

Inzicht in een goede samenwerking in het team met de werkvorm
‘Samenwerkingsansichtkaarten’
Om iets te bereiken is het goed om taken te verdelen en om in een team samen te werken. Maar wie is nu waar goed in?
Wie heeft juist ergens hulp bij nodig en wie zou die hulp kunnen geven? En tot slot: hoe werk je het beste samen? Deze
vragen worden vaak niet van tevoren besproken als mensen met elkaar gaan samenwerken, maar zijn wel cruciaal voor
een goede samenwerking en dus voor het gewenste resultaat.
Met behulp van de werkvorm
‘Samenwerkingsansichtkaarten’ zorgt voor antwoorden
op deze vragen.

Werkwijze
Elke deelnemer heeft een eigen blanco ansichtkaart en
vult aan de rechterkant zijn naam in. Vervolgens krijgt
elke persoon 15 minuten om post-its te plakken op de
plek van de stellingen:
• Hier ben ik goed in
• Hier kan ik hulp bij gebruiken
• In de samenwerking ben ik op mijn best als…

Na de 15 minuten bespreek je plenair hoe het invullen ging,
maar vraag je ook aan de groep wat ze denken hiermee te
kunnen. Het mooie is dat hierdoor binnen de groep al clubjes
gevormd worden. ‘Oh, ik zie dat ik bij xxx, moet zijn met dit
probleem’ of ‘xxx, ik bel je straks nog even na deze sessie, ik
kom namelijk ergens niet goed uit en zie dat jij hier juist goed
in bent’.
Benadruk ook de antwoorden die gegeven worden bij de
laatste vraag. Het is goed om begrip te hebben voor de manier
van samenwerken van anderen.

Afbeelding: voorbeeld ansichtkaarten

Invullen Samenwerkingsansichtkaarten

De samenwerkingsansichtkaart

De samenwerkingsansichtkaart

De samenwerkingsansichtkaart

Hier ben ik goed in

Hier ben ik goed in

Hier ben ik goed in

Delegeren

Samenwerken

Verbinden. Van
een afstandje
dingen bekijken
en adviseren.
Relativeren van
"gedoe" .

abstract vermogen,
overzicht houden.
hoofdlijnen
centraal stellen
(miet verdwalen in
details)

Naam:

Hier kan ik hulp bij gebruiken
Ik kan niet
rekenen, dus heb
financiële back up
nodig. Bevestiging;
schouderklop
nodig" .

Financiën

In de samenwerking ben ik op mijn best als
Ik mee moet
denken

Project
management

Naam: Naam 4

Naam 1

Hier kan ik hulp bij gebruiken
Strategisch
denken

enthousiasmeren
en mensen
betrekken

Ik ben vooral van
het beginnen en
aanzwengelen, de
borgingsfase is
voor mij minder
uitdagend.

Inhoudelijke
kennis &
verbanden
leggen met
partners

In de samenwerking ben ik op mijn best als

Mijn
ongeduld in
toom
houden

In de samenwerking ben ik op mijn best als

als er vanuit de
inhoud gewerkt
wordt, met
missie centraal,
duidelijke rol en
taakverdeling

kennis
op
IkMijn
mee
moet
suïcidepreventie
denken
gevraagd
wordt

Naam: Naam 4
Hier kan ik hulp bij gebruiken

lange termijn
planning
uitzetten en
bewaken

Project leider
& goede
afstemming
van rollen

Als er een
goede
dialoog is
tussen vraag
en aanbod.
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De samenwerkingsansichtkaart

Hier ben ik goed in

Hier ben ik goed in

Hier ben ik goed in

Organiseren,
kartrekker
zijn.

overzicht
houden

Naam:
Hier kan ik hulp bij gebruiken
Samenwerken
niet drammen

Enige regie kan
behouden.
Naast formeel
ook informeel
(sociaal) contact
is.
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Verbinden

1000 dingen
tegelijk
doen.

(eenvoudige)
oplossingen
bedenken

Naam:

Naam 2
Hier kan ik hulp bij gebruiken
financiele
planning

Niet alles
zelf gaan
doen

In de samenwerking ben ik op mijn best als

breed
meedenken
en acties
uitzetten

volhouden
als er
vertraging
komt

In de samenwerking ben ik op mijn best als
Als er
daadwerkelijk
sprake is van
samenwerking.

er
overeenstemming
is over doel

Samen
sparren

Projecten
opstarten &
management

ICT
oplossingen
vergeljken

Naam:

Naam 5
Hier kan ik hulp bij gebruiken
Ik kan geen
gedachten
lezen. Duidelijk
aangeven wat je
vragen,
behoeften zijn.

In de samenwerking ben ik op mijn best als
iedereen
weet welke
taak iedereen
heeft
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Meer weten?
Wil je meer weten over onze werkwijze bij Morgens
Online Meetings en hoe we digitale sessies
interactief, professioneel en creatief maken? Neem
dan contact op met Jaleesa Goedhoop of Thijs
Molenaar.
E: onlinemeetings@morgens.nl
T: 071 3313 640

Morgens
Kanaalpark 140
2321 JV LEIDEN
071 - 3313 640
www.morgens.nl

