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BOUWEN 

AAN 

VERTROUWEN 
Een tweedaagse workshop voor 
gemeenten, onderwijs en 
jeugdhulp.



Opbrengst 

Workshop 
• Vertrouwen in elkaar 

• Inzicht in het onderwijs-
zorglandschap en de dynamiek er 
binnen 

• Een concreet, zichtbaar en 
tastbaar beeld van de gewenste 
situatie 

• Leidende principes om dit 
gewenste beeld te realiseren, 
binnen de dynamiek van het 
speelveld 

• Een videoverslag van de 
workshop en de opbrengsten om 
te delen met stakeholders

 
Programma onderdelen  

De deelnemers bouwen letterlijk en figuurlijk aan het gezamenlijk vertrouwen 
tijdens de verschillende programma onderdelen:  

1. Inzicht vergroten in individuele perspectieven: deelnemers maken vanuit 
individueel gebouwde Lego modellen hernieuwd kennis met elkaar, elkaars 
beleving van en perspectief op de huidige én de gewenste situatie. Deze 
gewenste situatie wordt verbeeld als een aspiratie. 

2. Creatieve verbeeldingskracht vergroten: deelnemers maken kennis met 
verschillende typen creatieve verbeeldingskracht, leren hun eigen en elkaars 
sterke kanten hier in kennen en zetten deze verbeeldingskracht in gedurende de 
workshop. 

3. Ontwikkelen van een gedeeld beeld van de gewenste situatie: deelnemers 
bouwen samen hun gedeelde aspiratie welke maximaal binnen twee jaar 
gerealiseerd kan worden. Deze aspiratie wordt ontwikkeld als een 3 dimensionaal 
Lego model. Gedurende het bouwen van dit model mediëren de deelnemers de 
voor hen leidende logica’s. Er ontstaat gemeenschappelijkheid in denken en taal.  

4. Verkennen van de invloed van stakeholders: deelnemers zien dat zij onderdeel 
uitmaken van een breder organisatorisch veld.  Binnen dit grotere systeem 
ontdekken deelnemers op welke wijze zij met elkaar verbonden zijn en welke 
afhankelijkheden er in het systeem zitten. 

5. Ontwikkelen van leidende principes: deelnemers ontwikkelen met elkaar een set 
van leidende principes die binnen de dynamiek van het organisatorische veld 
richting helpen geven aan het handelen vanuit de gezamenlijke bedoeling. 



2-Daagse workshop  

De workshop Bouwen aan vertrouwen behelst twee 
aaneengesloten dagen van 9.00-17.00.  

Deze workshop geeft het beste resultaat bij een minimum 
van 6 en een maximum van 12 deelnemers.  
Deze deelnemers opereren op uitvoerend, tactisch en 
strategisch niveau binnen zowel de gemeente, het 
onderwijs en de jeugdhulp.  
 
De opdrachtgever bepaalt de samenstelling van de groep 
op basis van het beoogde resultaat van de workshop. De 
uitvoering kan plaatsvinden op een door de 
opdrachtgever gewenste locatie.  

 

Het programma is inhoudelijk en methodisch gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers worden 
meegenomen in de wetenschappelijke theorievorming 
over institutionele transformatie uit het 
promotieonderzoek van Sharon Stellaard. 

Gedurende de tweedaagse workshop wordt gebruik 
gemaakt van de wetenschappelijk onderbouwde  
Lego Serious Play® methodiek.  
Sharon Stellaard is hiervoor een gecertificeerde facilitator. 

 

Lego Serious Play® is denken met je handen en luisteren 
met je ogen!



Dit programma is ontwikkeld binnen de ZonMW 
Academische Werkplaats Transformatie Jeugdhulp  
Samen op School.  

Voor meer informatie: www.samenopschool.org 
Sharon Stellaard: 06-24277770 
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