Het gesprek met collega’s aan gaan
Het bacteriebekje

Doelen
-

een open gesprek stimuleren
wensen en dilemma’s bespreekbaar maken

Beschrijving
Deze werkvorm helpt om op een luchtige manier het gesprek te openen over hygiënisch
werken en infectiepreventie. Al spelenderwijs wordt duidelijk hoe belangrijk de
teamleden het vinden om met het thema aan de slag te gaan. En wat zij daarin nodig
hebben en als lastig ervaren.
Je kunt deze werkvorm gebruiken als opwarmer tijdens een teambijeenkomst of aan het
begin van een training Door deze werkvorm te doen, kun je horen wat de teamleden
bezig houdt en kun je hier goed op aansluiten. En tegelijkertijd stimuleer je op deze
manier het gesprek over het thema in het team.
Door de herkenning (een oud spelletje van vroeger), het samen vouwen en het speelse
element zul je merken dat de teamleden al snel open met elkaar in gesprek gaan.

Instructie
-

Stap 1: Deel de vouwblaadjes uit, zonder er al teveel uitleg bij te geven.

-

Stap 2: Vouw met elkaar de ‘bekjes’. Hier kun je de powerpoint bij gebruiken.

-

Stap 3: Doe het spelletje 1x centraal voor. Benadruk dat de vragen op het bekje
de start zijn van een open gesprek. En noem daarbij het belang van open vragen
stellen, doorvragen en luisteren naar elkaar.

-

Stap 4: Vorm duo’s en laat de teamleden met elkaar in gesprek gaan.

-

Stap 5: Laat de teamleden wisselen van partner en nogmaals in gesprek gaan.

-

Stap 6 Bespreek centraal na.
Hoe was dit om te doen? Wat viel op?
Zijn er zaken naar voren gekomen die belangrijk zijn om met de anderen te
delen?

Benodigdheden
Voor ieder teamlid een bacteriebekje
Powerpoint met vouwinstructie: https://www.bureaukwiek.nl/downloads/
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Varianten
Om nog meer energie los te maken, kun je de teamleden ook laten rondlopen met het
bekje en in een aantal rondes steeds een nieuwe partner zoeken.
Je kunt de bacteriebekjes ook gebruiken op familieavonden of vrijwilligersbijeenkomsten.
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