RAAMWERK KENNISSESSIES
REGIO DEAL
De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe heeft tot doel om
de brede welvaart in de regio te versterken. We doen
dit gezamenlijk, omdat we alleen gezamenlijk regiospecifieke vraagstukken op het gebied van Wonen,
Werken en Welzijn kunnen oplossen en aanpakken.
Wij geloven dat in samenwerking synergie zit en door te
leren van en met elkaar, maken we kennis toegankelijk.
Een van de manieren om te zorgen voor kennisuitwisseling
is het organiseren van kennissessies. Het organiseren
van en het communiceren over een kennissessie is de
verantwoordelijkheid van de penvoerder/projectleider.

Mensen verheugen zich op de kennissessies van de Regio Deal. Elke kennissessie kent als
overkoepelend doel samen leren en innoveren om de brede welvaart in de regio te versterken.
Per bijeenkomst is het specifieke doel helder, mensen weten waar ze voor komen. De sessies zijn
van begin tot eind sprankelend, goed georganiseerd, strak geleid en mooi vormgegeven.
Om dat te bereiken, verloopt elke kennissessie via onderstaand raamwerk.

STAP 1: KEN HET DOEL VAN JE BIJEENKOMST

Vanuit het programmateam van de Regio Deal Zuid- en
Oost-Drenthe stimuleren we dit en delen we dit. Mocht
je er zelf niet uitkomen, dan kunnen we kijken hoe we je
hierbij kunnen faciliteren. Neem in dat geval contact met
ons op via regiodealzo@drenthe.nl

De eerste vragen die je jezelf kunt stellen wanneer je
een bijeenkomst organiseert zijn: Wat is de reden van je
bijeenkomst? Waarom komen we bij elkaar? Wat is het
doel?

Stap 1: Ken het doel van je bijeenkomst

Denk hier echt goed over na, het is bepalend voor je
succes!

HELP, HOE KOM IK DAAR?
• Kijk vanaf een afstandje. Kijk naar je
bijdrage op lange termijn.
• Stel 5x ‘de waarom vraag’.
• Houd het einde voor ogen. Werk terug
vanaf het resultaat, datgene wat veranderd is nadat je bij elkaar bent gekomen.
• Geen doel? Dan geen bijeenkomst.

Stap 2: Wie zijn de deelnemers
Stap 3: Wees een goede gastheer of gastvrouw
Stap 4: Je bijeenkomst is begonnen voordat
die begint
Stap 5: Een goede start is het halve werk
Stap 6: De bijeenkomst
Stap 7: Afsluiten

Kies een krachtig en duidelijk omlijnd doel. Een helder
doel helpt je beslissingen te nemen over de invulling van
de bijeenkomst.
NB: Let op, een categorie is geen doel.
Een kennissessie is geen doel op zichzelf.
Kennis delen is geen doel op zich, het is een middel om
ergens te komen. Wat wil je ermee bereiken? Wat is de
bedoeling? Waarom wil je kennis delen, met welk doel?
Kies een betekenisvol, maar ook een scherp en gedurfd
doel. Wees specifiek. Hoe scherper je doel, hoe
duidelijker je focus, des te meer enthousiasme roep je
op bij je deelnemers.

TIP 1: Maak de naam van de sessie
zo specifiek mogelijk. Verbind daarin
de wie met het wat.

TIP 2: Zorg voor eigenheid. Wat
maakt deze kennissessie(s) anders
dan wat je eerder deed?

STAP 2: WIE ZIJN DE DEELNEMERS
Het is van belang dat je goed weet voor wie je
de bijeenkomst gaat organiseren. Voor wie is de
bijeenkomst bedoeld? Wie heb je nodig om het doel te
kunnen behalen?
De samenstelling van je groep is bepalend voor de
dynamiek in de groep. Wil je bijvoorbeeld frisse
ideeën opdoen, dan kan het helpen om mensen uit te
nodigen die niet in het team zitten dat al langere tijd
aan een project werkt. Mist er specifieke kennis in de
groep die nodig is om je doel te bereiken, wie vraag je
er dan bij? Kun je ook mensen uit de praktijk (‘nietexperts’) of inwoners/ervaringsdeskundigen betrekken
als medeproducenten van kennis en als testers van of
iets werkt in de praktijk? Welke rol geef je die persoon
of personen?
Daarbij is het belangrijk om goed te weten wat je van
de deelnemers verwacht. Hebben zij een passieve of
actieve rol? Denken zij mee of worden er gezamenlijk
besluiten genomen? Wat heb je van hen nodig om
je doel te bereiken? Wie nodig je niet uit? Wees je er
bewust van wat bijvoorbeeld een toeschouwer kan
doen met de dynamiek en het gevoel van veiligheid
in de groep. Of dat een te grote groep kan leiden tot
gebrek aan diepgang. En wat zijn verwachtingen en
behoeften van de deelnemers? Wat maakt dat zij naar
de bijeenkomst komen? Wanneer vertrekken zij met
een goed en tevreden gevoel?

Groepsgrootte, dit is geen wet van meden
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en perzen, maar richtinggevend:

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Met hart voor de regio gaan we samen aan de slag

6 deelnemers: Bevordert intimiteit, het delen van
verhalen en het stellen van vragen. Zorgt voor
een mate van betrokkenheid en een uitnodiging
aan ieder om zijn verantwoordelijkheid te nemen
in de bijeenkomst

Zuid- en Oost-Drenthe: Emmen, Coevorden, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Hoogeveen en Hardenberg
Zuidoost-Drenthe: Emmen, Coevorden, Aa en Hunze en Borger-Odoorn
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12-15 deelnemers: Klein genoeg voor
vertrouwen, groot genoeg om verschillende
meningen te verkrijgen en constructief
te werken. Werkt goed voor innovatie en
brainstorm bijeenkomsten. Een groepsgrootte
groter dan 12 vraagt meer structuur en
organisatie.
30 deelnemers: Geroezemoes, energie, het
gevoel dat alles mogelijk is. Voelt als een feestje.
Deze groep is veelal te groot voor een centraal
gesprek.
100-150 deelnemers: Vraagt beter nadenken
over hoe je intimiteit en vertrouwen in de
groep borgt. Bij deze groepsgrootte voelt de
deelnemer zich sneller publiek. Is dat niet de
rol die je van hen nodig hebt, zorg dan dat je
daarop in speelt.

TIP 1: Wees vanaf het begin helder
in je communicatie over wat je van je
deelnemers verwacht. Dat scheelt je
een hoop werk op het moment dat de
bijeenkomst begint. Je deelnemers komen
dan vaak al met de houding binnen die je
nodig hebt, waardoor je een goede start
maakt.

TIP 2: Check je stakeholder-analyse

he

STAP 3: WEES EEN GOEDE GASTHEER
OF GASTVROUW

STAP 4: JE BIJEENKOMST IS
BEGONNEN VOORDAT DIE BEGINT
Zorg dat wanneer de groep in subgroepen uiteen gaat dat er óf goede
gespreksleiders gekoppeld worden aan de
groepen óf dat er een heldere instructie
wordt gegeven door iemand te benoemen
met de taak de opdracht/het doel van de
subsessie te bewaken.

Als organisator van de bijeenkomst is het jouw rol het
doel goed te bewaken. Het scherp geformuleerde doel
geeft je richting bij het nemen van alle besluiten inzake
de voorbereiding en invulling van de bijeenkomst.
Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe

Minstens zo belangrijk is dat deze rol goed ingevuld
wordt tijdens de bijeenkomst. Zorg voor een kundige
voorzitter/gespreksleider. Hij/zij houdt gedurende de
hele bijeenkomst het doel voor ogen en stuurt daarop.
John Backers
Raymond Wanders
Dat is in het belang van alle aanwezigen. Dit biedt hen
de ruimte om te komen tot het
gewenste resultaat.
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Met hart voor de regio gaan we samen aan de slag

TIP 1: Verbinden
Heb je mensen in de groep die elkaar niet
kennen, gebruik je rol als voorzitter om
gasten met elkaar verbinden. Dit draagt bij
aan je mate van succes.

Het verhaal van...

Dutch Techzone

Ambitie Regio Deal ZO-Drenthe
Versterken Brede welvaart in het gebied

Strategische doelen programma

WONEN
Irma Twickler

Mischa Baert

Een innovatief bedrijfsleven en gemotiveerde en goed
opgeleide inwoners, omdat onderwijs en arbeidsmarkt op
elkaar aansluiten.

Aanpak:

Fokker Hoogeveen

Betere kwaliteit van leven & leefomgeving

Doel:

Doel:

Doel:

Toekomstbestendig maken van een deel van de koopwoningen
Ambitie 2030
van mensen met een inkomen onder de 35.000 euro.

Aanpak:
pijler

• Hybride leeromgeving voor werk, innovatie en onderzoek
• of Hybride innovatieomgving?
• Clustervorming van bedrijven en kennisinstellingen
Ambitie 2030
• Digitalisering
Een meer veerkrachtige en
economische innovatieve regio
op de speerpuntsectoren

pijler

• Woningen van vóór 1970:
pijler
- Terugkopen corporatiewoningen
- Slopen
- Herstructureren

Werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad: lange termijn transitie

Doelenboom Pdf

2022

2030

Iedereen doet mee en doet ertoe. Daarom moet zorg en
onderwijs bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners.
Dit betekent dat er voldoende personeel met de juiste scholing
én een preventieve aanpak voor kwetsbare groepen is.

TIP 2: Bescherm je gasten. Soms is
het nodig je gasten tegen elkaar in
bescherming te nemen. Doe dit. Help
bijvoorbeeld mensen die te lang spreken
Op weg naar een sterke regio
tot een punt te komen en stop ongewenst
In ontwikkeling
`Interactieve
kaartbijvoorbeeld
Prezi of pdf
gedrag
(zoals
voortdurend op
mobiele telefoons kijken).
Aanpak:

Ambitie 2030
Ambitie
2030
3P-W2002 078- Badges Regiodeal Zuid-Oost
Drenthe
met nr. W2002 078 90x55.indd 1
Een toekomstbestendige (duurzaam
en
• Woningen
van ná 1970: • Bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners kunnen
levensloopbestendig) woningvoorraad voor
rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg-,
Verduurzamen
de woningeigenaren in de regio, die-behoren
onderwijs- en welzijnsinstellingen
- Levensloopbestendig maken
tot de doelgroep van de woningcorporaties
• Voldoende en passend bij de vraag, opgeleid personeel
én in de goedkope koopvoorraad wonen
in zorg
en welzijn
• Instrument ontwikkelen om
te werken
aan een toekomst• Kwetsbare groepen in buurten en wijken hebben passende
bestendige woningvoorraad
ondersteuning
2019

Op weg naar een sterke regio

WELZIJN

Welke concrete
verandering willen we
in de praktijk realiseren?
2023

Gemeente Aa en Hunze
Sterkere economische structuur

Zie de uitnodiging dus als een kans om de
verwachtingen en mentaliteit waarmee je gasten
arriveren te managen. Organiseer je bijvoorbeeld een
brainstorm, stuur dan van tevoren inspiratie over je
open en creatief opstellen. Gaat je bijeenkomst over
geluk op de werkvloer, vraag mensen een afbeelding
te sturen over wat geluk voor hen is. Zo komen ze met
de juiste mentaliteit je bijeenkomst binnen. Bovendien
help je hiermee de deelnemers om zich bewust te
zijn van eigen doelen in relatie tot de bijeenkomst en
creëer je gelijk verbinding!

Op welke punten
willen we de
huidige werkelijkheid
veranderen?
2023 & 2030

Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve
economische ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op de economische structuur, een
bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en
aantrekkend woonklimaat. Voor de bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners, die allen
kunnen rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg- onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

WERKEN

Zie het moment dat je mensen uitnodigt als het begin
van je proces.
Een bijeenkomst heeft baat bij - of lijdt onder - de
verwachtingen en mentaliteit waarmee de gasten een
bijeenkomst binnen komen.

2035

Op weg naar een sterke regio

• De juiste hulp met minder hulpverleners
• Voldoende verpleegkundig personeel
06-02-20 20:17
• Langer zelfstandig thuis wonen
• Gelijke onderwijskansen voor kinderen

Praktisch betekent dit ook:
* Reserveer tijdig een datum in ieders agenda.
* Kies een specifieke naam. Kijk of je het doel
en in hoeverre actieve deelname wordt
verwacht daarin kan verwerken. Verbind de
wie met het wat.
* Wees transparant en helder over wat er met
de resultaten van de bijeenkomst wordt
gedaan.

STAP 5: EEN SPRANKELEND BEGIN IS
HET HALVE WERK
Manage de binnenkomst. Gebruik hiervoor de
look and feel van de Regio Deal bijeenkomsten en
een vaste intro-tune (muziek) bij binnenkomst voor
herkenbaarheid, verbinding en sfeer. Zorg dat mensen
zich welkom voelen.
Zorg vervolgens voor een heldere opbouw van je
bijeenkomst. Verwerk meteen in het begin wat je doel
is. Schets het proces er naartoe. En wat na de sessie de
volgende stap is of stappen zijn. Wees duidelijk over
wat er met de resultaten zal gebeuren. Als deelnemers
weten hoe het vervolgtraject eruit ziet, vergroot dit
hun motivatie.

TIP 1: Zorg ook bij online bijeenkomsten dat mensen welkom
geheten worden. Dat kan
bijvoorbeeld ook door middel van
een korte videoboodschap in het
begin.

TIP 2: Gebruik een vaste lay-out voor
een powerpoint presentatie die
voor iedereen beschikbaar is. Maak
afspraken over al dan niet verplicht
gebruik van deze vaste lay-out

Een online bijeenkomst kan je effectiever
en aantrekkelijker maken door extra
interactiviteit met bijvoorbeeld software
van ‘Mentimeter’: polls en quizzen, woordwolken, vraag en antwoord, peiling etc.
Regio Deal ZOD heeft een eigen account
en een voorbeeldpresentatie die je kunt
aanpassen aan jouw bijeenkomst.
De url, inlog en wachtwoord zijn aan te
vragen via regiodealzo@drenthe.nl
Voor brainstormen is ‘Miro’ of ‘Slido’ een
handige tool.

STAP 6: DE BIJEENKOMST

STAP 7: AFSLUITEN

Voor de invulling van de bijeenkomsten zelf kun
je kiezen uit 4 verschillende varianten die voor de
Regio Deal bijeenkomsten zijn ontwikkeld.

Goed afsluiten is belangrijk. Het heeft invloed op
hoe mensen later op de bijeenkomst terugkijken.

1. Regio Deal - Vliegende start sessie
Het doel van een vliegende start sessie is het
verzamelen van een regio brede input om helder
te krijgen wat er al is gedaan in de regio, welke
vraagstukken, uitdagingen of ideeën er leven zodat je
met maximale input met een vliegende start een nieuw
project of traject kunt starten.
2. Regio Deal - Groeilab
In een Groeilab kun je je idee aanscherpen, nieuwe
invalshoeken zoeken, verbeter suggesties vragen aan
de deelnemers en zorgen voor een doorontwikkeling
van je idee. Een Groeilab is ook geschikt om te
kijken hoe je een innovatie op grotere schaal in kunt
bedden in de regio. Het is daarbij de uitdaging om
innovaties voorbij ‘lokaal enthousiasme’ te brengen
en op te schalen naar het vervolgtraject waardoor de
oplossing ook toepasbaar wordt voor andere locaties
en gebruikers.

3. Regio Deal - Inspiratiebubbel
Het doel van een Inspiratiebubbel is om je initiatief
op grotere schaal te delen ten einde anderen te
inspireren. Ook wanneer zaken niet zijn gelukt, zijn
ze vaak waardevol om te delen zodat anderen niet
dezelfde fouten maken. Daarom bestaat er naast een
“Succes in de kijker” sessie ook een “Gelukkig gefaald
sessie” waarbij je met elkaar deelt wat er niet gelukt
is of niet op de stuurgroep tafel terecht is gekomen.
Daarnaast is hier ruimte om kennis van buiten de regio
te verbinden aan het lerende netwerk.
4. Gluren bij de buren - werkbezoek
Het doel van het ‘Gluren bij de buren’ is om elkaar
beter te leren kennen. Door op werkbezoek te gaan
en op die manier inhoudelijk van elkaar te leren. Maar
ook door via een bezoek op een informele manier te
werken aan de onderlinge relatie, een goed gesprek te
voeren en zo samen de diepte in te gaan.

Maak de cirkel rond. Kijk terug en vat samen.
Ga terug naar de doelen van de bijeenkomst:
waarom zijn de deelnemers bij elkaar gekomen?
Wat hebben de deelnemers gedaan en wat is het
resultaat? Welke agendapunten zijn gecoverd en
welke niet? Houd het positief, geef een positieve
terugblik van de bijeenkomst.
Bespreek de vervolgstappen: wie doet wat en
wanneer? Wat gebeurt er met de resultaten?
Wat is de volgende stap?

TIP 1: Ruim voldoende tijd in voor
de afsluiting, zodat dit onderdeel
de ruimte krijgt, ook als andere
onderdelen uitlopen. Mensen ronden
liever iets eerder af dan dat ze zonder
afronding afsluiten omwille van de
tijd.

COMMUNICATIE VOORAF
Wat is je doelgroep? Wie nodig je uit?
Denk goed na over de vooraankondiging (ca. 6 weken van tevoren) en
de uitnodiging. Hoe verleid je mensen om deel te nemen? Duidelijk doel
formuleren. Wie organiseert, voor wie is het, wat, waar en wanneer, hoe
kun je deelnemen?
Wil je de uitnodiging ook breder delen? Via website/social media?
Wil je ook pers uitnodigen? (Is het nieuws?)
Werk je met aanmeldingsformulieren?

Uitnodiging

Geachte bestuurders,
We nodigen u van harte uit voor het bestuurlijke (online) werkbezoek aan Kansen4Kinderen in
de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. We hadden u uiteraard graag meegenomen naar één van
de deelnemende basisscholen, maar dit was helaas niet mogelijk door de Corona-maatregelen.
We hopen dit rond de zomer, als de omstandigheden dat toelaten, alsnog te doen.
Voor nu hebben we een presentatie voorbereid, door Peter Stam, projectleider Kansen4Kinderen.
Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen en discussie over de resultaten en de aanpak.
We sturen u alvast de notitie Evaluatie 2020 en vooruitblik 2021 waarin de vorderingen en
plannen van het project Kansen4Kinderen uitgebreid worden beschreven. Deze notitie zal
in de Regio Deal zowel ambtelijk als bestuurlijk nog nader worden besproken.
We kijken ernaar uit u op 22 januari online te ontmoeten!
Deze bijeenkomst vindt plaats via Zoom. Om deel te nemen, kunt u onderstaande link gebruiken.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98599381239
Meeting ID: 985 9938 1239
Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met Marcel Endendijk, telefoonnummer:
06 543 238 36.

Link

COMMUNICATIE TIJDENS
Goede intro, duidelijk doel, wie zijn er aan het woord, wat kunnen
deelnemers verwachten en wat verwacht je van deelnemers?
Eventueel communiceren tijdens de sessie via social media, deel de #.....
met de deelnemers

Programma vrijdag 22 januari 2021
9.30
9.35
9.40
10.10
10.30

Start door CMO STAMM korte introductie van de aanwezigen
Welkom en aftrap door gedeputeerde Hans Kuipers
Presentatie van projectleider Peter Stam
Vragen en discussie o.l.v. CMO STAMM
Afsluiting en dankwoord door Hans Kuipers

Over Kansen4Kinderen
We willen alle kinderen een eerlijke kans bieden om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden
en talenten. Het unieke aan dit project is de sterke samenwerking tussen het gezin, de school en
het lokale ondersteuningsnetwerk. Samen zorgen we ervoor dat elk kind mee kan doen in Zuiden Oost-Drenthe.

@RegioDealZOD

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

www.regiodealzuidoostdrenthe.nl

COMMUNICATIE ACHTERAF
Een kennissessie is aanleiding om het verhaal breder te kunnen delen via
bijvoorbeeld website en social media. Evt. persbericht achteraf bij nieuws.

Maak gebruik van de sjablonen, afbeeldingen en
voorbeelden voor communicatie.
Sjablonen zullen toegevoegd worden aan de toolkit
op de website www.regiodealzuidoostdrenthe.nl

Titel
nieuws
/titel
Tekst in tekstvak.
Een eigen afbeelding invoegen vanuit je bestanden.
Tik op het tabblad Invoegen van het lint op de optie tekst of beeld.
Deze tekst vervangen

Wil je graag een kennissessie organiseren en hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten, wij
delen ook graag alle activiteiten van de projecten op onze sociale media en de kalender op onze website.
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