Iedereen aan het woord
Warming-up met voorwerpen of afbeeldingen
Doelen
-

kennismaken en op je gemak zijn
actief deelnemen aan het gesprek
reflectie op de eigen positie en rol in het team

Korte beschrijving
Deze werkvorm is om alle teamleden aan het woord te laten en te betrekken bij het
thema.
Je kunt hem gebruiken als kennismaking, als energizer, bij de start of direct na de pauze
of om op een luchtige manier ‘hygiëne en infectiepreventie’ bespreekbaar te maken. Met
de vraag bepaal je het gespreksonderwerp.
Hieronder staan de stappen beschreven. Belangrijk is dat iedereen aan bod komt en dat
je de tijd goed in de gaten houdt. Als het te lang gaat slepen, verliest het team zijn
aandacht en loopt de energie juist weg.

Instructie
⁃

Stap 1: Leg een groot aantal voorwerpen op een tafel. Stel daar een centrale
vraag bij.
Bijvoorbeeld ‘Hoe zie jij jouw positie in het team/organisatie als contactpersoon
infectiepreventie ?’

⁃

Stap 2: Vraag de teamleden een voorwerp te pakken die past bij het eerste wat in
hen opkomt bij deze vraag.

⁃

Stap 3: Laat de teamleden in een kring staan.

⁃

Stap 4: Vraag hen om de beurt in een paar zinnen zich voor te stellen, hun
voorwerp te laten zien en te vertellen hoe zij hun positie zien. Schrijf ondertussen
op een flap alle aspecten die aan de orde komen.

⁃

Stap 5: Bekijk samen de flap. Vraag het team wat opvalt.
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Benodigdheden
Ruime hoeveelheid (gebruiks)voorwerpen of foto’s. Zeker twee maal zoveel als het aantal
teamleden.

Varianten
Laat het team kriskras rondlopen door de ruimte en in wisselende samenstelling even
kort met elkaar in gesprek laten gaan. Herhaal dit een paar keer. En vraag plenair naar
wat ervaringen.
Waar je op moet letten
-

Laat de teamleden hun verhaal aan elkaar vertellen, niet aan jou als
gespreksleider.
Stimuleer een open houding, eerst luisteren, dan evt., vragen stellen.
Houd de energie er in, laat de teamleden niet teveel uitweiden.

Voorbeeldvragen
-

Hoe zie je jouw positie als aandachtsvelder in het team of op de locatie?
Pak een voorwerp dat daar bij past.
Wat is jouw rol op het gebied van infectiepreventie? Pak een voorwerp dat daar
bij past.
Wat komt het eerste in je op als je denkt aan hygiëne en infectiepreventie in jouw
team? Pak een voorwerp dat daar bij past.

Draaiboek LINK training contactpersonen Infectiepreventie met train-de-trainer aanpak
Beschrijving werkvorm Iedereen aan het woord - Warming up met voorwerpen of afbeeldingen
September 2019, PvdB/NvE

