Leren van ervaringsverhalen in Wonder Labs
Handreiking om zelf Wonder Labs te organiseren binnen de kinderpalliatieve zorg

Leren van ervaringsverhalen in Wonder Labs
Wat wordt er gedaan in Wonder Labs?

In Wonder Labs leren ouders, zorgverleners en studenten samen van
ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een levensduurverkortende
of levensbedreigende aandoening. Ook een andere samenstelling van de
deelnemersgroep is mogelijk, bijvoorbeeld door het toevoegen van vrijwilligers.
Het ervaringsverhaal van de ouder wordt gedeeld. Daarop reageren de deelnemers
met onderwerpen en dilemma’s. Die kunnen gaan over de kwaliteit van leven en
sterven van het kind. Of over het contact met zorgverleners, rouw of verlies. De
methode raakt deelnemers: ze gaan tot de kern van een ervaring en hun eigen
gevoel daarbij. Ze leren ervan in hun eigen rol binnen hun werk of leven.
Wat het verhaal voor de verschillende deelnemers betekent staat centraal. De
deelnemers hebben echt contact met elkaar. Daardoor ontstaat ruimte voor
verwondering en vernieuwing.
De sfeer is open en veilig. De gespreksleider gebruikt een manier van
gespreksvoering waarbij nauwkeurig luisteren belangrijk is. Het doel is om te leren
van elkaars ervaringen. Hoe je ergens over oordeelt is niet meteen belangrijk.
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Waarom samenwerken in Wonder Labs?
Het onderwerp ‘kinderen en sterven’ is heel gevoelig. Wanneer ouders te maken
krijgen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening van hun
kind komen zij in een achtbaan terecht. De toekomst van het kind en het gezin
ziet er plotseling anders uit. Het ontdekken van de ziekte van het kind betekent
dat ouders moeten leren omgaan met verlies. Ze moeten zich op meerdere
vlakken aanpassen. Ouders moeten ook medische keuzes maken voor hun kind
en keuzes over hoe het gezin het leven verder invult. Zulke beslissingen over
behandelmogelijkheden en vragen over kwaliteit van leven en sterven vallen onder
‘kinderpalliatieve zorg’.
‘Veel ouders krijgen door
hun dagelijkse ervaringen met
hun kind vragen over de medische
behandeling. Ze zien ongemak of lijden bij
het kind. In de praktijk vinden zowel ouders
als betrokken zorgverleners het soms lastig
om te praten over hun vragen of twijfels. Wat de
verschillende behandelmogelijkheden precies betekenen
voor de kwaliteit van leven en sterven is ingewikkeld.
Het blijkt soms lastig om zulke gevoelige onderwerpen
te bespreken.
In Wonder Labs ontmoeten ouders, zorgverleners
en studenten elkaar. Samen leren zij over
deze onderwerpen, aan de hand van de
ervaringsverhalen van ouders.’
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Waarom samenwerken in Wonder Labs?
Het onderwerp ‘kinderen en sterven’ is heel gevoelig. Wanneer ouders te maken krijgen
met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte van hun kind komen zij in een
rollercoaster terecht. De toekomst van het kind en het gezin ziet er plotseling anders uit.
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• De zorg bestaat uit lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische en spirituele
hulp.
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Bron: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Online via https://www.kinderpalliatief.nl ervaringsverhalen van ouders.”
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Wat zijn Wonder Labs en voor wie zijn ze?
Door te werken in Wonder Labs leer je samen van de ervaringsverhalen van ouders
van een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening.
Medische keuzes en vragen rondom de kwaliteit van leven en sterven horen bij zulke
ervaringsverhalen van ouders. Deelnemers worden geraakt door de ervaringen die
gedeeld worden. De focus ligt op wat deelnemers voelen bij het ervaringsverhaal dat
gedeeld wordt door de ouder, de ’storyteller’. Door deze nadruk op wat deelnemers
ervaren bij het verhaal van de ouder groeit de aandacht voor wat voor de storyteller
belangrijk is. Het samen verdiepende vragen stellen naar wat deelnemers nog niet
weten over het ervaringsverhaal geeft ruimte voor verwondering en vernieuwing.
Wanneer ouders, zorgverleners en studenten elkaar ontmoeten in Wonder Labs krijgen
zij meer inzicht in wat andere deelnemers meemaken. Zo ontstaat er meer begrip in
elkaars zienswijze en dit komt de zorg en ondersteuning voor het gezin en het kind ten
goede.
Doelen van samenwerken in Wonder Labs
• Elkaar ontmoeten en samen leren van ervaringsverhalen of door beeld of tekst.
• Leren van elkaars zienswijze en vragen.
• Vragen die onbeantwoord blijven verder onderzoeken in praktijkgericht onderzoek.
• Een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning bereiken voor gezinnen die
kinderpalliatieve zorg nodig hebben. De bijdrage van ouders zelf staat voorop in
Wonder Labs.

Meerwaarde Wonder Labs
Ouders, zorgverleners en studenten
leren van elkaars ervaringen.
Het gelijkwaardige en open contact tussen de
deelnemers doorbreekt muren die zij in de praktijk wél
voelen. Deelnemers doen mee als persoon, los van hun rol.
Je brengt de ervaringsverhalen in verband met je eigen
ervaringen. Door die te delen krijgen ze een nieuwe
betekenis.
Het samenwerken in Wonder Labs is open en
daardoor zijn deelnemers kwetsbaar. De
manier van gespreksvoering zorgt voor de
noodzakelijke veiligheid.
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Wat zijn Wonder Labs en voor wie zijn ze?
Door te werken in Wonder Labs leer je samen van de ervaringsverhalen van ouders van een
kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening. Medische keuzes
en vragen rondom de kwaliteit van leven en sterven horen bij zulke ervaringsverhalen van
ouders. Deelnemers worden
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Bron: Hansen, F. T. and Jørgensen, L. B. (2020). A contribution to the ontology of the Fundamentals of Care
framework from a wonder-based approach. Journal of Clinical Nursing, 29(11-12), 1797-1807 Het samenwerken in Wonder Labs is open en

daardoor zijn deelnemers kwetsbaar. De
manier van gespreksvoering zorgt voor de
noodzakelijke veiligheid.
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Werkwijze
Wonder Labs kennen vijf opeenvolgende fases. Deze worden ook wel ‘kamers’
genoemd. In elke kamer vinden verschillende korte gesprekken en werkvormen
plaats. Voordat deelnemers de eerste kamer ’binnengaan’ maken ze kennis met
elkaar.
Klik op een kamer voor meer informatie
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WerkwijzeHandreiking voor het begeleiden van Wonder Labs
Wonder Labs kennen vijf opeenvolgende fases. Deze worden ook wel ‘kamers’ genoemd.
Eenvinden
Wonder
Lab doe jekorte
niet gesprekken
‘even tussendoor’.
Laat deelnemers
weten wat hen te wachten staat. Bewaak dat deelnemers
In elke kamer
verschillende
en werkvormen
plaats. Voordat
weten
wat
voor
soort
thema’s
besproken
worden
en
dat
het
om
een
onderzoekend, verdiepend gesprek gaat. Beschrijf in
deelnemers de eerste kamer ’binnengaan’ maken ze kennis met elkaar.

de uitnodiging duidelijk hoe de deelnemers zich kunnen voorbereiden op het doel en de opzet van de bijeenkomst.

Klik op een kamer voor meer informatie

Als gespreksleider bewaak je dat de deelnemers vrij zijn in het delen en onderzoeken van ervaringen. Wanneer een
gesprek goed en onderzoekend verloopt, begeleid je als gespreksleider de groep naar de volgende fase in het Wonder
Lab. Zo Er ontstaat er een denk- en gespreksbeweging. Grijp in wanneer de deelnemers afdwalen van de socratische,
onderzoekende houding. Dit kan door als gespreksleider via socratische vragen het gesprek in de gewenste richting
te leiden. Socratische vragen zijn fundamentele vragen over de principes achter praktische en dagelijkse vragen,
bijvoorbeeld ‘Wat maakt dat iets gebeurt?’, ‘Wat maakt dat dit raakt?’ en ‘Hoe willen we met elkaar omgaan?’. Deze
vragen helpen bij het open staan voor de ander, voor nieuwe inzichten en het samen wijzer worden.
In fase 1 nodig je als gespreksleider de storyteller uit om het ervaringsverhaal te vertellen. Bij het gebruik van een boek
of een andere vorm van een ervaringsverhaal deel je een eerste fragment, of nodig je de deelnemers uit tot kijken of
luisteren. Hierna kunnen de deelnemers vragen stellen. De fase is afgerond wanneer het ervaringsverhaal voor iedereen
voldoende duidelijk is om zich erin te kunnen verplaatsen. Als gespreksleider kun je het gesprek op gang brengen door
een eerste vraag stellen als: ‘Wat roept dit fragment of een regel in het fragment bij je op?’ of ‘Wie mag ik uitnodigen om
als eerste hier iets over te vertellen?’.
In fase 2 verken je denkbeelden, vooronderstellingen en waarden. Nodig de deelnemers uit om samen te verkennen
zonder elkaar te veroordelen. Als gesprekleider stimuleer je het gesprek door bijvoorbeeld zelf af en toe een
nieuwsgierige vraag te stellen of door te vragen op de inbreng van de deelnemers. Zorg ervoor dat het gesprek niet
onduidelijk of langdradig wordt, of dat er adviezen en oplossingen worden benoemd. Denk aan helpende vragen als:
‘Welke waarden, denkbeelden of vooronderstellingen breng jij in verband met wat er gedeeld wordt?’.
Als gespreksleider begeleid je de deelnemers naar fase 3. In deze fase deel je met elkaar je gedachten van de
besproken onderwerpen en mogelijke ‘grotere’ verhalen die je kent vanuit bijvoorbeeld cultuur, kunst, filosofie en religie.
Waaraan doet het ervaringsverhaal en de besproken onderwerpen hen denken? Van belang is dat de deelnemers elkaar
verdiepende vragen stellen. Door de uitwisseling ontstaat verdieping en ‘verwondering’. Moedig als gespreksleider het
gesprek aan door zelf een verdiepende vraag te stellen. ‘Aan welk beeld, lied of verhaal doet dit je denken, wat komt er
als eerste in je op?’, ‘Wat maakt dat je die associatie hebt?’ en ‘Hoe is dat voor anderen’.
In fase 4 gaan de deelnemers terug naar hun persoonlijke situatie. De deelnemers denken na over de verdieping en
‘verwondering’ op hun persoonlijk denken en leven. Geef verschillende deelnemers het woord. Soms zal dit ook vanzelf
gaan in het gesprek. Bewaak dat iedereen aan bod komt. Je kunt vragen stellen als: ‘Welke impact of invloed heeft
hetgeen wat we net allemaal hebben ontdekt op jou?’ of ‘Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan?’.
In de laatste fase, fase 5, bespreken de deelnemers hoe zij de inzichten uit het Wonder Lab toe kunnen passen. Neem in
deze fase met elkaar door, welke dingen zij nu anders zien en anders willen gaan doen. Zorg ervoor dat het om concrete
acties gaat. Bespreek eventueel wat er nodig is om deze verandering voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld van een
passende vraag hierbij is: ‘Wat ga je morgen anders doen?’.
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Fase 1: De donkere kamer (The Phenomenological Space)
De fase waarin de storyteller openhartig zijn persoonlijke
ervaringsverhaal vertelt. Dit raakt de andere deelnemers. Zij
maken zo verbinding met de ouder en zijn ervaring, horen
hoe het is dit zelf mee te maken. Je wordt meegenomen in de
beleving van de storyteller.

Terug
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Fase 2: De geheime kamer (The Hermeneutic Space)
De fase waarin de deelnemers dieper ingaan op het
ervaringsverhaal. Welke denkbeelden, normen en waarden
liggen erachter? Wat horen de deelnemers in het verhaal?
Wat is daarin volgens hen belangrijk? Door de manier van
gespreksvoering wordt vooral naar elkaar geluisterd en niet
direct geoordeeld. Je probeert je in deze fase bewust te zijn
van wat de reacties van anderen bij je oproepen. Er is ruimte
voor kwetsbaarheid en emoties. Deelnemers beseffen dat
ze ook hun kwetsbaarheid mogen laten zien: dat geeft juist
kracht en vertrouwen.

Terug
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Fase 3: De kathedraal-kamer (The Philosophical and Aestethical Space)
De fase van ’verwondering’: aan de deelnemers wordt
gevraagd een verbinding te maken met de ’grotere’
verhalen en vragen binnen bijvoorbeeld cultuur, kunst,
filosofie en religie. Het ervaringsverhaal doet hen denken
aan bijvoorbeeld een gedicht, songtekst, kunstwerk of
levenswijsheden. Zij delen hun gevoel hierover met de groep.
Dat gevoel verschilt per persoon. Door er samen over na te
denken en te praten ontstaan verdieping en ’verwondering’.
In deze fase kunnen deelnemers ook zelf een reactie maken,
bijvoorbeeld door het schrijven van een kort gedicht.

Terug

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze

Wonder Labs organiseren

Literatuur en
hulpmiddelen

Fase 4: De kamer van het hart (The Existential Space)
In deze fase gaan de deelnemers terug naar hun individuele
invalshoek. Wat is de invloed van de ‘verwondering’ op
hun persoonlijk denken en leven? Wat is er veranderd in
de persoonlijke betekenis van het ervaringsverhaal voor
de individuele deelnemer? Welke nieuwe inzichten hebben
de deelnemers gekregen? Wat hadden zij mogelijk niet
verwacht?

Terug
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Fase 5: De daad (The Phronetic Space)
De fase waarin deelnemers bespreken hoe zij nu de praktijk
gaan vernieuwen. Hoe kunnen ze de inzichten uit het Wonder
Lab toepassen? Want deze indrukwekkende leerervaring
vraagt om gebruik in de dagelijkse praktijk van de
deelnemers, ieder binnen zijn eigen rol. Welke structuren of
gewoonten willen zij veranderen? Welke acties zijn daarvoor
nodig?

Terug
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Voorbeelden van werkvormen in Wonder Labs
Ervaringsverhalen kunnen op diverse manieren verteld worden. Een ouder kan zijn
ervaringsverhaal als storyteller delen op een manier die bij hem past, bijvoorbeeld
in de vorm van een interview. Ook professionele storytellers uit de theater- of
filmwereld kunnen het verhaal vertellen. En er zijn boeken met ervaringsverhalen.
Bijvoorbeeld Dichtbij. Het levenseinde van een kind. Het brengt vragen rondom de
kwaliteit van leven en sterven van een kind heel dichtbij (Van Driesten, 2020). Op
de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg staan veel voorbeelden
van boeken met ervaringsverhalen.
Het is belangrijk om aandacht te geven aan de kennismaking. Hiermee leg je de
basis voor een goede samenwerking, open en gelijkwaardig. Deelnemers kunnen
zich bijvoorbeeld voorstellen aan de hand van een persoonlijk voorwerp: ze leggen
dan uit waarom het bij hen past.
Bij Wonder Labs kunnen diverse werkvormen ingezet worden, zoals close reading
en close looking.
Bron: Van Driesten, P. (2020). Dichtbij, het levenseinde van een kind. Van der Eems.
Online via https://paulavandriesten.nl/boek-dichtbij
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Werkwijze
Voorbeelden van Wonder Labs-werkvormen
Ervaringsverhalen kunnen op diverse manieren verteld worden. Een ouder kan zijn
ervaringsverhaal als storyteller delen op een manier die bij hem past, bijvoorbeeld in de
vorm van een interview. Ook professionele storytellers uit de theater- of filmwereld kunnen
Close
reading
het verhaal vertellen. En
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boeken met ervaringsverhalen. Bijvoorbeeld Dichtbij. Het
levenseinde van een kind. Wordt
Het brengt
vragen rondom de via
kwaliteit
leven en
sterven
het ervaringsverhaal
tekstvan
‘verteld’,
dan
kun jevan
close reading gebruiken in fase 1.
een kind heel dichtbij. (VanHet
Driesten,
2020).
ervaringsverhaal (of stukken hieruit) wordt meerdere keren gelezen, maar steeds met

een ander doel. Door het verhaal vaker te lezen komen bij de deelnemers steeds andere

Het is belangrijk om aandacht
te geven
aan
de kennismaking.
Hiermee
leg je
de basismet
voorvolle aandacht naar het verhaal en
verhalen
naar
boven.
Deze werkvorm
dwingt
mensen
een goede samenwerking, naar
open zichzelf
en gelijkwaardig.
Deelnemers
kunnen
zich
bijvoorbeeld
te kijken. Close reading verloopt in drie stappen:
voorstellen aan de hand van een persoonlijk voorwerp: ze leggen dan uit waarom het bij
hen past.
1. Verkenning: Waar gaat de tekst over, wat wordt er verteld?

2. Details: Wat wil de schrijver precies vertellen, wat wordt bedoeld?

Bij Wonder Labs kunnen diverse
werkvormen
ingezet
worden, zoals
closebij
reading
en close
3. Herkenning:
Welke
ervaringen
worden
deelnemers
opgeroepen? Deze ervaringen
looking.
worden gedeeld in het Wonder Lab doordat deelnemers vertellen wat de tekst bij hen

oproept.

Close looking
Wordt het ervaringsverhaal ‘verteld’ door beeldmateriaal, dan kan close looking worden
ingezet in de eerste fase. Deelnemers delen hun ervaringen terwijl ze samen kijken naar
beelden, zoals foto’s. Close looking verloopt in vier stappen:
1. Beschrijven: Deelnemers beschrijven het beeld zo objectief mogelijk.
2. Analyseren: Alle zichtbare kenmerken van het beeld worden benoemd. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om de kleur of de ruimte waar de foto is gemaakt.
3. Context analyseren: In welke context plaatsen deelnemers dit beeld? Iedereen kijkt
anders naar de foto en daar gaat het om tijdens deze stap.
4. Interpretatie en evaluatie: Wat zijn de effecten van het beeld en welke ervaringen worden
opgeroepen door ernaar te kijken? Deze ervaringen delen de deelnemers met elkaar in
het Wonder Lab. In een foto van een vader met een ernstig ziek kind herkent iemand
naast liefde misschien ook vertwijfeling: wat houdt ‘kwaliteit van leven’ precies in?
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Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze

Werkwijze
Waarop moeten gespreksleiders letten in Wonder Labs?
• Afspraken maken over vertrouwelijkheid en privacy.
• Nauwkeurig naar elkaar luisteren, het meevoelen of oordelen uitstellen.
• Het opvangen van emoties van deelnemers, zoals verdriet, frustratie, angst en
boosheid.
• Concreet vragen naar feiten en gevoelens.
• Alle deelnemers aan het woord laten komen.
• Lichaamstaal van deelnemers lezen.
• Bepaalde bijdragen van deelnemers of delen van het gesprek samenvatten.
• Gevoelige onderwerpen en taboes op een open manier bespreken.
• Uitspraken waarin iets schuurt voor de deelnemer gebruiken voor het gesprek.
• De tijd bewaken en het gesprek zorgvuldig afronden.
Wonder Labs worden begeleid door steeds dezelfde of door wisselende
gespreksleiders. Ook een duo is mogelijk of iemand van buiten de eigen
organisatie. Een gespreksleider heeft bij voorkeur ervaring met het leiden van
groepsgesprekken op deze open manier. De gespreksleider behoudt de regie en
heeft overzicht over het gesprek en de verschillende fasen.
Voorbeelden van vragen die ontstaan in Wonder Labs
• Waar liggen de grenzen in het behandelen van een kind?
• Hoe stel ik mij open voor de kinderen en hun ouders?
• Om welke redenen grijpt het de begeleiders van het medisch kinderdagverblijf
precies aan wanneer ik als ouder kies voor niet reanimeren van mijn kind?
• Kan ik meegaan in de keuze van ouders en kind?
• Wat zijn mijn persoonlijke ervaringen met lijden, verlies en rouw?
• Voel ik mij wel voldoende in staat om deze zorg te kunnen geven? Krijg ik
genoeg steun?

Wonder Labs organiseren

Literatuur en
hulpmiddelen

!

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze
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Zelf Wonder Labs organiseren
Draaiboek

Samenstelling groep deelnemers

Je kunt de volgende aandachtspunten
gebruiken om Wonder Labs voor te bereiden
en een programma samen te stellen dat past
bij je eigen situatie.
Klik op de aandachtspunten hiernaast voor
meer informatie.

Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze

Wonder Labs organiseren
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Samenstelling groep deelnemers

Een groepje van vijf tot tien deelnemers
is het best. Dan praten deelnemers
gemakkelijk over hun ervaringen en krijgt
hun onderling contact diepgang.

Samenstelling groep deelnemers
Aanwijzen gespreksleider(s)

Deelnemers zijn: ouders, zorgverleners en
studenten. Ook een andere samenstelling
van de deelnemersgroep is mogelijk,
bijvoorbeeld met vrijwilligers.

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze

Wonder Labs organiseren
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Aanwijzen gespreksleider(s)

Bespreek wie het gesprek leidt in de Wonder
Labs en wat deze gespreksleider nodig heeft
om de bijeenkomsten goed te begeleiden.

Samenstelling groep deelnemers
Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze
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Keuze ervaringsverhaal

Samenstelling groep deelnemers

Kies het ervaringsverhaal. Bijvoorbeeld
in de vorm van een interview, boek,
theaterproductie, podcast of film. Pak uit de
gekozen vorm een fragment of meerdere
fragmenten. Vraag eventueel aan de
deelnemers om de fragmenten vooraf te
lezen of te bekijken.

Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze
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Begroting

Welke budget is beschikbaar voor het
organiseren van de bijeenkomsten? Denk
aan het reserveren van een locatie, de
catering en een financiële compensatie voor
de deelnemers en de gespreksleider.

Samenstelling groep deelnemers
Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs
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Werkwijze
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Tijd, locatie en catering

Samenstelling groep deelnemers
Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal

Kies met elkaar een geschikt tijdstip en een
passende tijdsduur. In de oorspronkelijke
vorm duren Wonder Labs bij voorkeur
drie uur. Dit is niet altijd haalbaar, maar
bedenk dat er voldoende tijd moet zijn voor
diepgang. Meerdere fases kunnen eventueel
gecombineerd worden in één bijeenkomst.
De locatie moet sfeervol en goed bereikbaar
zijn. Denk ook aan de catering. Het op een
locatie organiseren van de bijeenkomsten
heeft de voorkeur, maar bijeenkomsten
kunnen eventueel ook online gehouden
worden.

Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs
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Werkwijze
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Kennismaking en keuze methode

Samenstelling groep deelnemers

Bedenk op welke manier mensen goed
kennis kunnen maken met elkaar. Binnen
Wonder Labs kunnen diverse werkvormen
ingezet worden. Kijk per bijeenkomst welke
werkvorm passend is. Trek zo nodig tijd uit
om de werkvorm uit te proberen.

Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs
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Uitnodigingen en PR

Samenstelling groep deelnemers

Verstuur ruim van tevoren een duidelijke
uitnodiging naar deelnemers. Zorg dat
deelnemers informatie hebben over wat
Wonder Labs zijn en weten bij wie zij terecht
kunnen voor meer informatie. Denk aan
PR-mogelijkheden.

Aanwijzen gespreksleider(s)

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs
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Inloop, afronding en evaluatie

Samenstelling groep deelnemers
Aanwijzen gespreksleider(s)

Zorg dat deelnemers bij aankomst
opgevangen worden. Naast een goede start is
ook een prettige afronding van de bijeenkomst
belangrijk. Je kunt tijd reserveren voor
napraten na afloop. Evaluatie kan meteen na
de bijeenkomst, maar ook binnen een week
na de bijeenkomst. Dan hebben deelnemers
de tijd om na te denken over wat er is
besproken tijdens het Wonder Lab.
Geef bij het online organiseren van een
bijeenkomst extra aandacht aan nazorg.
Spreek bijvoorbeeld af dat deelnemers elkaar
de volgende dag bellen om uit te wisselen hoe
zij op de bijeenkomst terugkijken.

Keuze ervaringsverhaal
Begroting

Tijd, locatie en catering

Kennismaking en keuze methode (werkvormen)

Uitnodigingen en PR
Inloop, afloop en evaluatie

Voorbeeld van het verloop
Wonder Labs

Waarom samenwerken

Wonder Labs

Werkwijze

Wonder Labs organiseren

Voorbeeld van het verloop Wonder Labs

Een Wonder Lab kent bijvoorbeeld twee bijeenkomsten van twee uur.
Sessie 1:
Voorbereiding: Kiezen van persoonlijk voorwerp.
Opening.
Kennismaking aan de hand van persoonlijk voorwerp.
• Fase 1: Delen van het verhaal - bijvoorbeeld een boekfragment - door de gesprekleider(s).
• Fase 2: Verdieping door verder door te vragen op de verhalen.
• Fase 3: Wat is het raakvlak van deze ervaringsverhalen met de grotere verhalen uit
bijvoorbeeld cultuur, kunst, filosofie en religie?
• Fase 4: Terug naar de individuele ervaring.
• Fase 5: Welke inzichten nemen deelnemers mee?
Opdracht: Tijdens de volgende bijeenkomst een zelfgekozen boekfragment voorlezen.
Afsluiting.
Sessie 2:
Opening.
Een deelnemer opent de ‘donkere kamer’ met het gekozen boekfragment of deelnemers kiezen
samen welk boekfragment zij willen uitwerken
Samen fase 2 t/m 5 doorlopen.
Afsluiting.
Evaluatie en napraten.

Terug
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