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Reflectiekamer: Combimobiliteit 
Werkvorm: Stellingenspel 
_______________________________________________________________________________ 
 
Expert/Procesbegeleider/Begeleider 

• Kim Proost (SWECO) 

• Peter de Greef (Levuur) 

• Liesbeth Bockstaele (Team MOW) 
 
Doelstelling 
 
Inhoud: bewustwording van en concrete voeling met de inhoud en uitdagingen van combimobiliteit, welke 
keuzes daarrond (kunnen) voorliggen en hoe deze te nemen 
 
• Deelnemers verwerven kennis middels feitelijke informatie per modus in de VVR Gent als onderdeel van 

combimobiliteit 
 

• Deelnemers verwerven (vernieuwd) inzicht in hoe combimobiliteit moet ingevuld worden om de grootste 
impact te hebben op de gewenste modal shift 

 
Proces 
• Iedereen moet zich zo vrij mogelijk voelen om zich uit te drukken, zonder in één of andere richting geduwd 

te worden.  Hij/zij krijgt daar ook de gepaste tijd voor, zonder dominant te zijn 

 
• Ieder neemt actief deel aan het stellingenspel, en voelt zich niet belemmerd om stelling in te nemen, en 

deze te beargumenteren.  Hij voelt zich te allen tijde gerespecteerd door de expertbegeleider.  
 
Concrete aanpak 
Timing: 60’ 
 

5’ ontvangst deelnemers en duiding van het voorwerp van deze reflectiekamer in relatie tot RMP VVR 

45’ stellingenspel combimobiliteit en modal shift 

10’ synthese, captatie van leerpunten en nieuwe inzichten 

 
 
Verloop 
❑ Deelnemers worden ontvangen; vermits er in principes geen stoelen zijn voorzien, maar enkel tafel kunnen 

deelnemers vrij leunen tegen een tafel  

❑ De procesbegeleider: 

❑ heet iedereen welkom, schetst heel kort waarover deze reflectiekamer gaat 

❑ licht de werkvorm toe (“eerste inleiding in het topic, daarna interactief stellingenspel om te 

eindigen met leerpunten en nieuwe inzichten”) 

❑ introduceert de expertbegeleider 

 

1. Stellingenspel (45’): de expert brengt nu een aantal (vraag)stellingen naar voren samen met mogelijke 

opties van standpunten die men kan innemen ten aanzien van de (vraag)stelling. 

De deelnemers krijgen telkens keuzeopties voorgeschoteld.  Deze keuzeopties zijn opgeschreven op een 

groot blad (A3 of liever A2 formaat), en liggen verspreid in de ruimte.  De deelnemers worden uitgenodigd 

aan die optie te gaan staan, die volgens hen de ‘juiste’ is.  Vb. stel er zijn 3 opties A, B en C.  Zij die geloven 

in optie A gaan achter het blad ‘optie A’ staan, zij die opteren voor optie B achter het blad ‘optie B’ staan, 

etc. 

De procesbegeleider opent de dialoog met het publiek: “jij staat achter optie A, wat maakt dat jij die optie 

hebt gekozen?’.  Op basis van het antwoord doen de begeleiders een open dialoog ontstaan met de rest 

van het publiek.  Tijdens deze dialoog/discussie mogen deelnemers die zich bijvoorbeeld achter optie C 
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geschaard hebben, fysiek van plaats veranderen (vb. naar optie A) wanneer zij argumenten hebben 

gehoord die hen ‘overtuigen’ om nu voor optie A te gaan.  Ook deze beweging wordt aangegrepen om de 

dialoog levendig te houden.  Dit met de intentie om deelnemers tot nieuwe inzichten te bewegen, 

inzichten die hen ook (als afsluiting van de betreffende (vraag)stelling) vanuit de expertbegeleider worden 

aangereikt.  Met andere woorden, de dialoog moet fysieke beweging toelaten, zodat deelnemers kunnen 

zien hoe de dialoog meningen over opties doet veranderen. 

Zowel de expertbegeleider (inhoudelijk) als de procesbegeleider (procesmatig) stimuleren hierin 

maximaal, uiteraard zonder deelnemers naar een bepaalde keuzeoptie te dwingen.  De begeleider noteert 

zoveel als mogelijk. 

De (vraag)stellingen voldoen bij voorkeur aan de volgende voorwaarden: 

• de ‘juiste’ optie is niet voordehandliggend 

 

• de dialoog tussen de deelnemers over welke optie (of combinatie van opties) de ‘juiste’ is, moet 

toelaten dat mensen van mening kunnen veranderen, en naar hun oorspronkelijke keuze kunnen 

veranderen 

 

• het mag niet ‘open ended’ zijn, met andere woorden: de dialoog moet kunnen landen in een 

finale conclusie rond de (vraag)stelling, onder de vorm van een nieuw inzicht die ze meenemen 

De volgende sub(vraag)stellingen worden voorgelegd: zie aparte bijlage 

Bij elke stelling noteert de begeleider hoeveel personen een bepaalde antwoordoptie hebben gekozen, en 

hoeveel er van mening zijn veranderd tijdens de dialoog.  De begeleider capteert de belangrijkste 

argumenten, commentaren, aandachtspunten van elke dialoog.  De procesbegeleider parafraseert gedane 

uitspraken op flips, één flip per stelling, als ankerpunt voor de synthese en voor het verslag achteraf. 

Er wordt maximaal 5’ aan een stelling besteed. 

 

2. Synthese (10’): de expertbegeleider en facilitatoren sluiten de dialoog af, bedanken de deelnemers voor 

hun interactiviteit en nodigen hen uit om kort enkele reflecties en nieuwe inzichten neer te schrijven op 

een daartoe voorbestemd formulier, reflecties en inzichten die van belang zijn voor het realiseren van 

combimobiliteit in hun eigen werkingsgebied of vanuit hun eigen stakeholdersperspectief. 

 

Opstelling reflectiekamer (uitgaande van maximaal 30 deelnemers) 

• open ruimte (Korenlei 1 + 2) voor 30 personen, waar mensen vrij kunnen bewegen 

• 6 kleine tafels (verplaatsbaar) 

• tafelopstelling te bepalen op dag zelf 

• geen stoelen (voorlopig) 
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Materiaalbehoefte 
 

Materiaal Wie brengt mee 

Presentatie combimobiliteit op stick SWECO 

Projectiemateriaal (beamer + scherm) Marriott (groot scherm) 

Flips Levuur 

Keuzeopties rond (sub)(vraag)stellingen op A2 formaat SWECO 

30 pennen SWECO 

Reflectieformulier 
❑ 2x30 
❑ witte achtergrond 
❑ 160 gr 

SWECO 

Geluidssignaal → via smartphone SWECO 

 
 
Praktische zaken 
 

Vooraf Wie doet 

Opstellen presentatie (slide size “Widescreen” (16:9)) → belangrijk! SWECO 

Reflectieformulier met vraagstelling tot leerpunten en nieuwe inzichten SWECO 

 

Tijdens – op voorhand klaargezet Wie doet 

Zaalopstelling zoals voorgeschreven → cruciaal! STG 

Projectiemateriaal Marriott 

Flips opgehangen (1 per stelling) STG 

Plekken bepaald waar telkens keuzeopties op de grond zullen worden gelegd STG 

 


