Werkinstructie Canon:
waarden van het samenspel

“Wat zijn belangrijke waarden voor een goed
samenspel tussen professionals, gemeenten
en werkgevers voor het versterken van de
kwaliteit van de jeugdhulp?”
Hieronder tref je de instructie als je met jouw afdeling of
team zelf de canon wil doen. We zijn uitgegaan van ongeveer
30 deelnemers die in 4 verschillende groepen uiteengaan.
Is jouw team kleiner, dan kan je er ook voor kiezen om het
bij een gezamenlijke groep te houden, ofwel om met 2 of 3
groepen te werken. Bij voorkeur bestaat een groep uit
maximaal 10 deelnemers.

Het kan ook heel waardevol zijn om de dialoog
te voeren in een groep met vertegenwoordigers
van verschillende perspectieven (gemeente,
aanbieder, professional, cliënt, vrijwilliger,
ervaringsdeskundige).

Zorg dat je over verschillende ruimten beschikt als je met
meerdere groepen werkt, zodat iedere groep ongestoord de
discussie kan voeren over de waarden uit de canon.
In iedere ruimte leg je het volgende klaar:
•		Op de muur hangt een brown paper of flipover vel
waarop spuitlijm zit.
•		Zet op 10 aparte stroken (A3-formaat) de canonwaarden.
Gebruik de waarden die op de voorkant van de kaartjes staan.
•		Plak deze stroken met de waarden op de brown paper of
flipover. Door de spuitlijm zijn het een soort grote post-its
die je kan verschuiven. Of maak gebruik van een whiteboard
waarop je de kaarten met magneten kunt vastmaken.
•		Zorg voor voldoende lege stroken (A3 formaat) en stiften.
•		Doorloop volgende stappen:

Onderwerp

Werkvorm

Tijd

Toelichting 10 onderwerpen
& doel van canon

Licht het doel van de werksessie toe. In basis:
we verkennen met elkaar de 10 onderwerpen / waarden (zie achterkant van
de kaartjes. We verkennen samen welke onderwerpen we toe willen voegen
en met welke argumentatie. Wil iemand een onderwerp toevoegen dan
moet er ook een onderwerp geschrapt worden. Zodoende kom je met elkaar
tot een lijst met belangrijkste onderwerpen die onderdeel vormen van een
gezamenlijke canon die op het einde van de sessie wordt gepresenteerd.

5 min

Korte kennismaking

Vraag de deelnemers om zich voor te stellen en daarbij meteen aan te geven
welk van de 10 onderwerpen volgens hem / haar het meest belangrijk is en
waarom.

10 min

Onderwerpen toevoegen met
argumentatie & schrappen

Verken elk onderwerp (prioritering is ondergeschikt). Het gaat om het
totaaloverzicht aan onderwerpen om met elkaar te bespreken en te bepalen
of er onderwerpen ontbreken, of de formulering juist is, of sommige
onderwerpen bij elkaar horen etc.

45 min

Finaliseren

Het laatste kwartier breekt aan. Zorg er voor dat je overeenstemming krijgt
over dé 10. En dat je uiteindelijk tien flapjes hebt waarop de waarden staan.

15 min

Plenair ordenen van onderwerpen

Neem alle onderwerpen die in de canon zijn gebleven mee naar de plenaire
ruimte en orden met elkaar de belangrijkste onderwerpen.

10 min

Heb je na afloop nog tijd?
Verken dan eens welke afspraken je met elkaar hierover zou willen / kunnen maken.
Hoe concreter hoe beter!

