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Online World Café
Kun je ook online op een creatieve en
interactieve manier samenwerken met
een grote groep? Op 9 en 16 juni 2020
testten we dit, in onze Online World Café
Test. Met meer dan 80 deelnemers, en
bijna 20 facilitators gingen we aan
virtuele thematafels in gesprek.
Ondanks dat dit een test was – bedoeld
om de aanpak en techniek te
onderzoeken – wilden we graag dat de
gesprekken aan tafel ook écht ergens
over gingen. Na een thema-oproep op
LinkedIn selecteerden we vier thema’s
voor het Online World Cafe. De ideeën
die uit de sessies kwamen zijn té goed
om niet te delen. In deze folder vind je
een korte beschrijving van de 16 ideeën
die als TOP ideeën tijdens de World
Cafés werden uitgewerkt. Enjoy!

De vier thema's

1

Corona-oogst: hoe behouden we het positieve
dat Corona ons heeft gebracht de afgelopen
periode?

2

Introductieweek studenten: hoe zorgen
hogescholen en universiteiten in deze
corona-tijd voor een fijne start?

3

Terug naar kantoor: nu er langzaam meer mag,
kunnen we ook vaker naar kantoor. Hoe doen
we dat op een prettige manier?

4

Donateurs werven: hoe kom je als goed doel
toch aan (nieuwe) donateurs, nu veel van de
gangbare manieren zoals events en collecteren
geen optie zijn?

Blogs online
brainstormen
Wil je meer weten over onze ervaringen met
online creatieve sessies, zoals het Online World
Café? Op onze website vind je een overzicht met
alle blogs die we eerder over dit onderwerp
schreven. Boordevol (facilitator)tips en het
gebruik van online tools.

naar de blog

Hoe behouden
we de Coronaoogst?
Corona bracht óók veel moois.
Hoe zorgen we ervoor dat de
positieve inzichten,
vernieuwingen en acties worden
behouden? Dat de waardering
voor vitale beroepen niet weer
verdampt? De teams bedachten
hier vier mooie ideeën voor.

Karma alert
Het is tijd om beroepsgroepen te herwaarderen.
We introduceren karmapunten per
beroepsgroep, die de basis vormen van
indexering. Deze herwaardering hoeft niet in
geld te zijn, maar kan ook in alternatieve
maatschappelijke currency. Zo wordt het
makkelijker en interessanter voor mensen om
zich om te scholen in deze beroepsgroepen.

Samenwerken op afstand:
KAN!
Door Corona zijn we bewuster
geworden van het belang om te
blijven leren en contact te
houden met je team. Aan de
hand van concrete voorbeelden
gaan je met je team bekeken wat
je geleerd hebt: wat ging er goed
en wat kan er beter? Zo versterk
je de samenwerking en maak je
helder wat het resultaat is van
wat je als team hebt bereikt!

Home scholing &
holiday on demand
Meer flexibiliteit in het onderwijs,
dat bevalt ons wel! Het idee is
om een strippenkaart te
introduceren, waarbij ieder kind
10 vrij invulbare dagen per jaar
krijgt. Daarop kan thuis worden
gewerkt, of in een
vakantieperiode. Ouders zien zo
beter hoe hun kind leert en
begeleiden hun kinderen anders.

Wall of Fame: you are not
alone
We creëren een wall of fame met
mooie initiatieven, zodat mensen
elkaar nog veel meer kunnen
helpen en supporten. Op een
digitale marktplaats linken we
mensen en initiatieven aan
elkaar. Pay it forward is het
motto! Daardoor focussen we op
de goedheid van de mens. Want
samen bereik je zoveel meer.

Introductieweek?
Die moet nu
online.
Duizenden studenten starten in
september met een opleiding.
Zonder dat ze fysiek naar hun
nieuwe opleidingslocatie kunnen
gaan. Hoe zorgen we ervoor dat
deze studenten op een fijne
manier een online introductie
krijgen?

Online festival: vind je eigen ritme
Voor de studenten wordt een online festival
georganiseerd, waar muziek of andere culturele
elementen centraal staan. En het mooie is: dat
festival organiseren ze zelf! Vooraf krijgen ze een
goodiebag, die alvast voorpret geeft
(bijvoorbeeld met een petje in de kleur van ‘hun’
groep). In online groepjes leren studenten elkaar
kennen en bedenken ze samen challenges en
activiteiten voor het festival.

Fiets ‘m d’arin
Een fietstocht door de stad, met
allerlei fysieke en virtuele
activiteiten waardoor studenten
elkaar, de school en de stad
leren kennen. Dat wordt de
insteek van introductieweek,
corona-style! En natuurlijk wordt
het een race tussen teams,
bijvoorbeeld door een estafette,
waarbij deelnemers punten
kunnen scoren als ze de
opdrachten goed vervullen.

Offline: aan de lijn, over de lijn!
Naast online activiteiten willen
we studenten ook fysiek met
elkaar kennis laten maken. Dat
gebeurt in de buitenlucht, op
veilige afstand van elkaar.
Studenten doorlopen een
parcours door de stad, in
tweetallen ‘aangelijnd’ aan
elkaar. Tussendoor voeren ze
opdrachten uit in de teams tot
aan de finish. Aan de lijn, over de
lijn dus!

Introductiemaand: the future
starts now
Geen week, maar een maand!
Doordat de introductieperiode
virtueel is, zijn we niet langer
gebonden aan een week.
Studenten ontvangen een
welkomspakket en gedurende de
hele maand zijn er online en
offline activiteiten. Denk aan
speeddates, online workshops,
support-groepjes en online
feestjes. Experience it online!

Terug naar de
kantoortuin?
Langzaam wordt er weer meer
mogelijk. En op termijn betekent
dat ooj vaker naar kantoor. Hoe
kunnen we de terugkeer naar het
kantoor organiseren? En hoe
richten we het slimmer in, zodat
we gebruik maken van de
positieve inzichten die de
lockdown ons opleverde?

Live koffie verbindt
Je wordt een beetje eenzaam, zo alleen thuis aan
het werk. Het kantoor wordt dan vooral een
ontmoetingsplaats. Daar richten we connectieplekken in. Afspreken kan ook op andere locaties,
zoals een kop koffie bij de Hema of in het park.
Live koffiedrinken werkt beter als je elkaar wilt
leren kennen. Daarom willen we dat kantoren
ingericht worden op het faciliteren van contact.
Maak het aantrekkelijk, tot ballenbak en
parasollen aan toe!

Werktijden die verblijden
Kantoren zijn voortaan dag en
nacht open. Je kunt als
medewerker dus helemaal zelf
bepalen wanneer jij naar kantoor
komt. Je kunt beter luisteren
naar je eigen bioritme en het is
makkelijker om privé en werk
goed te combineren. Bijkomend
voordeel is dat er minder
mensen gelijktijdig aanwezig zijn.
En natuurlijk blijft digitaal een
optie. Zo bepaal je zelf wat past.

Duurzaam en veilig
samenwerken kan overal!
Thuiswerken is de basis, kantoor
wordt een plek om te
ontmoeten. Van bestaande
werkplekken en vergaderruimtes
worden ontmoetingsplekken
gecreëerd met meerdere
gebruiksfuncties. We gebruiken
leegstaand vastgoed om nieuwe
plekken te creëren, waarbij de
1,5 meter te waarborgen is.

Ontmoeten in 3-D
Ieder team reduceert de officiële
office uren en compenseert dit
met informele teamsessies in en
rond kantoor. We laten teams dit
zelf inrichten, door hun
werkweek over vijf maanden
visueel te schetsen. Waar
worden zij blij van? Belangrijk is
dat iedereen energie krijgt en
houdt in het werk, of dat nu thuis
of op kantoor is.

Donateurs
werven, hoe dan?!
Voor goede doelen is het in
Corona tijd een uitdaging om
(nieuwe) donateurs te werven.
Collectes zijn nog niet mogelijk
en ook het organiseren van
events is lastig. Hoe is het voor
goede doelen toch mogelijk hun
goede werk voor te kunnen
zetten en financieel voldoende
slagkracht te behouden?

Wij bezorgen het goede doel én u
een goed gevoel!
We gaan een samenwerking aan met
bezorgdiensten en goede doelen. Dat kan
bijvoorbeeld door een product aan te bieden in
een online supermarkt, waarbij een percentage
van de kosten wordt gedoneerd aan een goed
doel. Online shops kunnen ook werken met
themadiensten, zoals ‘de week van goed doel X’.

Zoom in/ Team up voor het
goede doel
We zoeken de samenwerking
met videoconferentie-tools om
digitaal te kunnen collecteren.
Dat kan bijvoorbeeld door
banners of pop ups. Of denk aan
filmpjes die te zien zijn in de
digitale wachtruimte? Een ander
alternatief is dat – a la de
postcodeloterij – er een vast
bedrag per abonnee wordt
gedoneerd.

Donate to the Max
Een fietstocht door heel
Nederland, waaraan ook
Koningin Maxima meedoet.
Mensen kunnen je sponsoren:
des te meer kilometers, des te
groter de opbrengst voor het
goede doel. De cultuursector
zorgt op verschillende plekken
voor vermaak. Bijkomend
voordeel: de corona kilo's
verdwijnen als sneeuw voor de
zon!

Broodnodige verhalen delen
We maken de link tussen
verhalen dichtbij huis en het
thema van het goede doel. In
instatories delen we deze
verhalen. Bijvoorbeeld dat
mensen nu dichtbij huis veel
meel en gist inkopen, en daarna
de link naar een ‘arm land’ waar
mensen in armoede met moeite
kunnen voorzien in hun eten.

Geïnspireerd door deze ideeën? Praat dan mee op LinkedIn
en deel jouw reactie. Vinden we leuk!
Wil je meer weten over hoe we met STORMPUNT creativiteit
losmaken binnen organisaties? Op www.stormpunt.nl vind je
alles over onze aanpak. Of neem contact met ons op via
contact@stormpunt.nl.

Disclaimer: we hebben ons best gedaan de ideeën zo goed mogelijk
te beschrijven. Deed je mee aan de Online World Café Test en mis je
nog iets? Neem dan contact met ons op met je toevoeging. Dank!

