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Workshop Afspraken maken 

Doelgroep  
Team (leidinggevende en 
zijn/haar medewerkers) 
 
Duur  
4 uur  
 
Groepsgrootte  
6 - 12 deelnemers 

  Is dat anders bij HNW? 

HNW vraagt om het maken van concrete 
afspraken op allerlei niveaus waarop 
leidinggevenden, medewerkers en teams 
samenwerken. Maar waarover wil je afspraken 
maken als je met HNW aan de slag gaat? Kun je 
volstaan met het maken van SMART-afspraken 
of is juist een dialoog nodig waarin je op zoek 
gaat naar wat de ander beweegt om te komen tot 
een gezamenlijk gedragen afspraak? En hoe ga 
je zo’n dialoog dan aan? Deze onderwerpen 
komen aan de orde in de workshop Afspraken 
maken. 
 
Leerdoelen  
De medewerker heeft: 
• Doorleefd op welke vlakken hij/zij afspraken moet maken 

met zijn/haar collega’s in het team. 
• Een aanzet gemaakt voor afspraken met collega’s in het 

team. 
De leidinggevende heeft: 
• Bepaald welke afspraken afdelingsoverstijgend zijn en 

welke binnen het team gemaakt kunnen worden. 
 

Achterliggende theorie 
• LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen), explorerende 

en inspirerende vragen stellen. 
• Vaardigheden uit de Socratische gespreksvoering. 
• Logische niveaus (Gregory Bateson). 
 
Voorbereiding op de workshop 
• Lezen theorie over afspraken maken. 
• Dialoog voeren met collega’s uit het team over nut en 

noodzaak van het maken van afspraken (wanneer is een 
SMART-afspraak nodig en wanneer is een afspraak op 
hoofdlijnen voldoende).  

 
Inhoud van de workshop 
• Spelregels voor communicatie en omgang met elkaar. 
• Brainstorm in subgroepen over de gebieden waarop 

teamleden  afspraken met elkaar willen maken. 
• Afsprakenspel: komen tot een gezamenlijke set van 

onderwerpen/gebieden waarover het team afspraken met 
elkaar wil maken in een spel met behulp van de LSD-
techniek.  

• ‘World café’: invulling afspraakgebieden in subgroepen en 
feedbackronde in carrouselvorm. 

• En morgen…; plenair delen van resultaten en vooruit kijken 
naar de volgende stap. 
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Na de workshop 
• Deelnemers werken de afspraken die ze hebben gemaakt 

nader uit en delen deze met hun leidinggevenden. Daar kan 
de discussie zo nodig verder gaan. 

• De leidinggevende neemt de afspraken die 
afdelingsoverstijgend zijn mee om te delen met zijn collega 
leidinggevenden. 
 

Groepsgrootte, indeling en begeleiding 
We gaan uit van groepen van maximaal 15 deelnemers. De 
voorkeur heeft dat elk team apart de workshop volgt.  
 
De leidinggevende heeft de leidende rol in deze workshop. 
Riddervis ondersteunt de leidinggevende en het team. 
 
Voorafgaand aan de workshop stellen we met de 
leidinggevende vast wat hij wil bereiken in de workshop en 
welke rol hij daarin wil spelen. 
Na afloop bespreken we met de leidinggevenden de resultaten 
en het verloop van de workshop en de rol van de 
leidinggevende hierin.  
 
 
 
 
 


