
 

Trainersinstructie Op ontdekkingsreis: Gluren bij de buren 

Plek in de 
workshops 

Huiswerkopdracht bij de workshop Meervoudig kijken 

Doel 
werkvorm 

Nieuwe inspiratie opdoen op een andere werkplek 

Trainings- 
methode 

[x] ervaringsopdracht   
[  ]  zelfevaluatie 

[  ]  onderwijsleergesprek 

[  ]  subgroepsdiscussie 

[  ]  plenaire discussie 

Voorbereiding 
trainer 

- Voldoende hand-outs kopiëren 
- Overleg met de manager of de coördinator van de 

training of alleen binnen de eigen organisatie bezoeken 
gepland gaan worden of juist ook daarbuiten. 
(overweging: hoe herkenbaarder de plek die men 
bezoekt, hoe makkelijker (kleine) ideeën opgepikt 
kunnen worden, hoe groter het verschil, hoe creatiever 
/ vernieuwender de inzichten kunnen zijn maar ook 
hoe moeilijker de toepassing zal zijn) 

- Je zal met de leidinggevende moeten overleggen 
hoeveel tijd de medewerkers mogen gebruiken voor 
deze bezoeken. 

Trainers 
instructie / 
tijdindicatie 
 

Instructie 

Het heeft de voorkeur om de opdracht in een bijeenkomst 
(training, vergadering oid) uit te reiken en toe te lichten. Je 
kan de instructie per mail doen maar dan is de kans groot dat 
de opdracht onvoldoende helder begrepen wordt of dat er 
onvoldoende commitment ontstaat. 

- Deel de hand-out ‘op ontdekkingsreis: gluren bij de 
buren’ uit.  

- Leg het doel van de opdracht uit: inspiratie opdoen 
door op een andere werkplek je te laten raken door 
wat je daar tegenkomt. 

- De instructie bij stap 4 en 5 is bewust opgedeeld in 
eerst een individuele reflectie en daarna pas een 
groepsreflectie. Dit is belangrijk om niet je eigen 
indrukken te verliezen in het gesprek met de anderen. 
Leg dit uit.. 



- Maak concrete afspraken over wie wanneer waar op 
bezoek gaat.  

 

Terugkoppeling 

Als de bezoekjes geweest zijn is het belangrijk om de 
inzichten plenair met elkaar te delen. Dit kan op vele 
manieren.  
Let erop dat het concreet wordt, dat er iets gedaan gaat 
worden met de nieuwe inzichten. 

Benodigd 
materiaal 

Hand-out ‘Op ontdekkingsreis: Gluren bij de buren’ 

 


