Werkvorm: Wereldcafé
(gebaseerd op de werkvorm Wereldcafé uit de Toolkit Netwerkleren, Ruud de Moor Stichting)

Je kunt de werkvorm Wereldcafé inzetten als je als innovatieteam merkt dat je niet verder komt, of als je een
vraagstuk of knelpunt met elkaar wil uitdiepen. Met deze werkvorm kunnen deelnemers op een informele manier
antwoorden zoeken en hun kennis delen. Iedereen komt aan het woord bij het vinden van oplossingen voor
knelpunten van de deelnemers.

Werkwijze
Zorg voor een ‘cafésfeer’ met tafels en stoelen, iets te
drinken en nootjes en hapjes op tafel. De facilitator van deze
werkvorm is de ‘kroegbaas’; hij of zij legt de werkvorm uit.
Per tafel is er één gastvrouw/heer. Op elke tafel liggen een
beschrijfbaar tafelkleed en viltstiften. Verdeel de deelnemers
(bv 3 per tafel) over de tafels, één van de deelnemers is
gastvrouw/heer. Werk je online, maak dan breakout rooms
aan en werk in een Padlet of Mural.
Ronde 1
De facilitator vraagt de deelnemers om bespreek- of
knelpunten over een bepaald onderwerp op het tafelkleed
(of online) te schrijven. De gastvrouw/heer assisteert de
deelnemers bij het formuleren van de knelpunten. Na een
kwartier verhuizen de deelnemers (behalve de gastvrouw/
heer) naar een volgende tafel.
Ronde 2
De gastvrouw/heer vat de knelpunten van haar/zijn tafel
samen voor de nieuwe deelnemers en nodigt hen uit om voor
deze knelpunten oplossingen te bedenken. De gastvrouw/
heer helpt bij de formulering. Na een kwartier verhuizen de
deelnemers (behalve de gastvrouw/heer) naar een volgende
tafel.
Ronde 3
De gastvrouw/heer vat samen wat er op het tafelkleed
staat en nodigt de nieuwe deelnemers uit om voorwaarden
of condities voor deze oplossingen en aanbevelingen op te
schrijven. Na een kwartier rond je af.
De gastvrouwen/heren geven plenair een korte
samenvatting van hun eigen tafel. Als er nog tijd is, kunnen
de deelnemers de tafels langs gaan om te kijken wat er bij
‘hun’ knelpunt staat.
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Alternatieven
•	Bepaal van tevoren welke drie vragen er per ronde
worden gesteld.
•	Bepaal van tevoren over welke thema’s er per tafel
gesproken gaat worden.

Wat levert deze werkvorm op voor het innovatieteam?
Iedereen kan aan het woord komen. Je deelt kennis en
ervaringen. Door per tafel te focussen op een bepaald thema,
ontstaan verdieping en meer kwaliteit. Je leert als deelnemer
aan de slag te gaan met andermans knelpunt.

Wat leg je vast?
Maak foto’s van elke tafel. Werk je online, maak dan een pdf
of printscreen van de Padlet/Mural die in de breakout rooms
is gebruikt.

