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Inleiding

Beste (toekomstige) adviseurs van de Cao wasstraat,

De Cao wasstraat van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie is een uniek 

en vernieuwend concept gebleken. Na vijf Cao wasstraten en twee visiedagen (Cao 

wasstraat in het kort) bij verschillende bedrijven en bedrijfstakken, hebben we stap-

pen gezet naar het vernieuwen van het cao-proces en de cao-inhoud. Het uitgangs-

punt in de Cao wasstraat is dat de dialoog tussen werknemers en werkgevers niet 

start vanuit het paradigma van tegengestelde belangen, maar vanuit een gedeeld 

toekomstperspectief. De onderhandelaars worden in drie sessies begeleid om op 

zoek te gaan naar gezamenlijke cao-wensen. Er worden doelstellingen en randvoor-

waarden geformuleerd en er wordt nagedacht over hoe de achterban meegenomen 

kan worden. Daarnaast wordt er ‘gegluurd bij de buren’: hoe zijn deze thema’s 

geregeld in andere cao’s en wat kunnen we daarvan leren? Aan het eind van de 

drie sessies hebben de cao-onderhandelaars de arbeidsvoorwaarden op één of twee 

thema’s gezamenlijk ingevuld. Deze thema’s hoeven in principe dus niet meer uit 

onderhandeld te worden. Niet alleen de cao gaat door de wasstraat, de onderhande-

laars zelf ondergaan ook een wasbeurt om op een andere manier met elkaar en met 

de thema’s om te gaan.

Inhoud en vorm gaan hand in hand. Naast vernieuwingen in de inhoud, maken we 

in de Cao wasstraten ook gebruik van vernieuwende werkvormen. Deze creatieve 

werkvormen helpen deelnemers om op een andere manier naar vraagstukken te 

kijken en met elkaar in gesprek te gaan. De werkvormen zijn met name ondersteu-

nend en dienen ervoor om zaken naar boven te halen die in een normaal cao-on-

derhandelingsproces niet zo snel naar boven komen. In die zin sluit het gebruik van 

werkvormen aan bij het doel van de Cao wasstraat zelf: afstappen van het primaire 

onderhandelingsproces en samen het punt aan de horizon ontdekken en neerzetten. 
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In deze uitgave hebben wij de in de Cao wasstraat effectief gebleken werkvormen 

uitgewerkt en gebundeld. Als bonus zijn drie extra werkvormen toegevoegd om uit 

te proberen in de eerst volgende Cao wasstraat. Tenslotte zijn nog 9 tips opgeno-

men die in de evaluatie van de Cao wasstraten door deelnemers zijn aangereikt. 

Wij hopen dat deze bundel met werkende werkvormen lezers inspireert tijdens alle 

toekomstige Cao wasstraten.

Veel plezier met het toepassen!

Namens het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

Karlien Haak

Willemien van Helden (redactie)

Lisette Vonk

Marloes Weidema
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               Sessie

Werkvorm Bladeren door  Gluren bij de Rugzak voor 
  de reisgids buren onderweg
  (Stip aan de 
  horizon)

1. De Petwissel (p 8) x x x

2. Prop papier (p 12) x x x

3. Vragenmandje 
 (of grabbelvragen) (p 14) x  x

4. Levende voorbeelden (p 16)  x 

5. Aan de slag met een 
 titel (It’s in the name) (p 18) x  

6. Bouwstenen (p 20)  x x

7. Huiswerk (p 24)  x x

8. Veranderkaarten (p 26) x  

9. Communicatie collage (p 28)   x

10. Visievorming (p 30) x  

11. Agenda setting (p 32) x  

12. Dierentuin (p 34)  x x

13. Vrij associëren (p 36) x x x

14. Interview je buurman (p 38) x  

Overzicht van toepassingsmogelijkheden per werkvorm
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De petwissel

Benodigde tijd: circa 1½ uur

Doel
De petwissel is geschikt om cao-partijen zich te laten verdiepen in elkaars belangen 

en deze beter te begrijpen.

Uitleg
Deze werkvorm is vergelijkbaar met een rollenspel waarbij de werkgeverspartij in de 

huid kruipt van de werknemerspartij en andersom. Vanuit die aangenomen rol bekijkt 

iedere deelnemer van de Cao wasstraat een specifiek onderwerp.  

Zich verdiepen in elkaars belangen en het aannemen van elkaars rol is alleen interes-

sant als er ook sprake is van een vraag of probleem waarvoor partijen in gezamenlijk-

heid een antwoord of een oplossing zoeken. 

Afhankelijk van het niveau van de vraag of het probleem dat zich voordoet, kan de 

petwissel tijdens alle sessies van de Cao wasstraat worden toegepast. Bijvoorbeeld:

1. Bij aanvang of eerste sessie van de wasstraat:

 • voor het benoemen van elkaars belangen over het welslagen van het Cao 

  wasstraattraject;

 • voor het benoemen van thema’s die de andere partij belangrijk vindt. 

2. Tijdens latere sessies van de wasstraat:

 • om te benoemen welke onderdelen van een proces voor de andere partij van 

  belang zijn; 

 • om de gevolgen te benoemen van de gekozen thema’s voor de achterban van de 

  andere partij;

 • om de gevolgen in kaart te brengen van de gekozen thema’s voor de financiële  

  positie van de andere partij.

1
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Stappen
1. Bepaal op welke vraag of welk probleem je de petwissel zou willen toepassen  

en in welke fase (sessie). Voorbereidende gesprekken met cao-partijen kunnen  

hierbij helpen. Hieruit kan namelijk naar voren komen in hoeverre partijen al 

samen thema’s benoemd hebben waarmee zij verder aan de slag willen gaan.

2. Introduceer de petwissel vooraf (via de uitnodiging of tijdens een voorafgaande 

sessie) of aan het begin van de nieuwe sessie, zodat deelnemers weten wat de 

bedoeling is en zich daarop kunnen voorbereiden. 

3. Geef werkgeversvertegenwoordigers de werknemerspet (dit kan een fysieke pet 

zijn van een vakbond) en werknemersvertegenwoordigers de werkgeverspet  

(dit kan een fysieke pet zijn met bedrijfslogo). Spreek met hen af dat zij zich  

vanaf dat moment bevinden in de huid van de andere partij.

4. Verdeel de groep in kleinere groepjes (maximaal 4 per groep) en geef hen de 

opdracht de belangen of oplossingen uit te werken voor de probleemstelling die 

voorligt vanuit de rol die zij hebben aangenomen. Door de groep in meerdere 

kleine groepjes te verdelen, ontstaan meerdere ideeën voor werkgevers- en  

werknemerszijde.

 Afhankelijk van de grootte van de groep kan men ook gecombineerde groepjes 

maken van werkgevers- en werknemerspartijen. In deze groepjes ontstaat dan al 

de mogelijkheid discussie te voeren, ideeën uit te wisselen en mogelijke voor-

oordelen over elkaar (over wat zij denken dat wij denken) uit de weg te ruimen.  

Geef de groepjes aan hoelang zij de tijd hebben een en ander uit te werken. 

 Vraag de groepen op een flipover aantekeningen te maken.

5. Vraag de groepjes een plenaire terugkoppeling te geven. 

6. Vraag de partijen of zij zich kunnen vinden in hetgeen de ander partij voor hen 

bedacht heeft. Wat klopt er, wat is aannemelijk en wat niet? Welke nuanceringen 

kunnen worden aangebracht? Laat hierover een discussie volgen of laat de groep-

jes weer uit elkaar gaan om de discussiepunten te behandelen.
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Benodigdheden

Voorbeeld
Bij een branche werd er in de petwissel de vraag gesteld wat de andere partij verstaat 

onder het thema ‘flexibiliteit’ en wat hun wensen erbij zijn. De vertegenwoordigers 

van de werkgevers en van de werknemers gingen uit elkaar en gaven antwoord op 

de vragen vanuit het perspectief van de ander. In het begin was het redeneren vanuit 

een andere pet natuurlijk grappig, maar al snel gingen deelnemers er serieus mee 

aan de gang. De plenaire terugkoppeling hielp daarbij, omdat mensen vaak toch wel 

willen laten zien dat ze de ander serieus nemen en begrijpen. Na de terugkoppeling 

kon de andere groep reageren: klopte het beeld? Of lag het toch net iets anders?  

Of helemaal anders? Er ontstond zo een helder beeld van wat de beide partijen 

belangrijk vonden. 

•	 Flip-over	vellen

•	 Stiften

•	 Twee	aparte	ruimtes	zodat	

	 groepen	afzonderlijk	kunnen		

	 zitten

•	 Eventueel	echte	petten	die

	 partijen	op	kunnen	doen	
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Prop papier

Benodigde tijd: 20 minuten voor 10 deelnemers

Doel
Deze werkvorm is geschikt om deelnemers symbolisch iets achter zich te kunnen 

laten om zich volledig te kunnen concentreren op de Cao wasstraat. Deelnemers  

kunnen zo even landen in het hier en nu en fris aan de slag met de Cao wasstraat.

De werkvorm kan tijdens alle sessies van de Cao wasstraat worden gebruikt. Aan het 

begin van een sessie om de werkdag achter zich te laten. Of aan het einde van de 

Cao wasstraat om de obstakels weg te nemen, die in de weg staan om verder te gaan 

met de uitkomst van de Cao wasstraat.  

Uitleg
Tijdens deze werkvorm schrijft de deelnemer op papier wat hij/zij wil loslaten om ver-

der te kunnen met de Cao wasstraat. Vervolgens krijgen de deelnemers de opdracht 

een prop te maken van dit papier en het in een hoek te gooien. Zo, daar gaan we het 

niet meer over hebben!

Stappen
1. Bepaal wanneer de werkvorm van pas kan komen. Wanneer de wasstraat aan  

het einde van de werkdag aanvangt, kan het een welkome aanvulling zijn op het  

programma van de sessie. Het helpt om het hoofd van de deelnemers leeg te 

maken en negatieve gedachten weg te nemen.

2. Vraag deelnemers een stuk papier en een pen te pakken.

3. Vraag hen iets op te schrijven over hun werkdag (of over de uitkomsten van de 

sessie zelf) wat zij achter zich willen laten om fris aan deze of de volgende sessie 

deel te kunnen nemen. Dit kunnen meerdere dingen zijn (ze mogen het papier dus 

volschrijven met dingen die zij liever achter zich laten).

4. Vraag de deelnemers een prop te maken van hun papier en de prop in een hoek  

te gooien

5. Geef aan dat het daarmee iets is wat nu even geparkeerd is.

2
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Benodigdheden

Voorbeeld
Tijdens de wasstraat Railinfra is deze werkvorm gebruikt om eventuele belemme-

ringen tijdens de uitoefening van de uitkomst van de Cao wasstraat weg te halen. 

Tijdens de laatste sessie kregen de deelnemers de mogelijkheid op een post-it aan 

te geven wat hen nog in de weg zou staan om aan de slag te kunnen gaan.  

Aan de deelnemers is gevraagd de post-it in duizend stukjes te verscheuren. 

Bij de Cao wasstraat van de Openbare Bibliotheken is deze werkvorm gebruikt in de 

eerste sessie als ijsbreker. De sessie was ’s middags en deelnemers kwamen vanuit 

allerlei andere afspraken aanvliegen. Om weer in het hier en nu te komen, werd  

hen gevraagd op te schrijven wat ze die ochtend allemaal hadden gedaan, dit even 

kort toe te lichten, en vervolgens een prop te maken en die in de hoek te gooien.  

Zo waren ze klaar voor de Cao wasstraat sessie.

•	 Papier

•	 Pennen
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Vragenmandje (of grabbelvragen)

Benodigde tijd: 30 minuten voor 10 deelnemers

Doel
Het vragenmandje is geschikt voor verschillende doeleinden: het wegnemen van 

spanning in de groep of het loslaten van wat deelnemers voorafgaand aan de Cao 

wasstraat sessie hebben meegemaakt. Daarnaast kan de werkvorm worden  

gebruikt voor de deelnemers die elkaar beter zouden willen leren kennen. Ook kan 

het gebruikt worden voor een evaluatie van de Cao wasstraat als geheel of een  

specifieke Cao wasstraat sessie.

 

Uitleg
Het vragenmandje biedt deelnemers de mogelijkheid anoniem meerdere vragen aan 

willekeurige andere deelnemers te stellen.

Het anoniem en willekeurig vragen stellen, heeft als voordeel dat deze vragen overal 

over kunnen gaan. Zo kunnen vragen gesteld worden die iemand altijd al beantwoord 

had willen zien, maar nooit heeft durven vragen of die hij van belang vindt voor 

het proces van de Cao wasstraat, maar waar nog geen tijd voor of gesprek over is 

geweest. Afhankelijk van het doel van de vragenronde kunnen de vragen die de deel-

nemers opschrijven van verschillende aard zijn. Het vragenmandje kan in een heel 

open sfeer in de vorm van een introductiespel worden gedaan waarbij de deelnemers 

allerlei vragen aan elkaar kunnen stellen. 

3
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Stappen 
1. Bepaal of het introduceren van deze werkvorm zinvol is en wanneer je deze 

werkvorm zou willen toepassen. Gebruik je deze als een introductiespel aan het 

begin van de Cao wasstraat of gebruik je deze om een aantal gerichte vragen te 

laten stellen over bijvoorbeeld: het doel van de wasstraat, de thematiek tijdens de 

sessie, de uitkomst van de sessies enzovoorts. De werkvorm leent zich echter ook 

voor een ad-hoc toepassing en kan dus te allen tijde worden geïntroduceerd als 

daar tijd voor en behoefte aan is. 

2. Introduceer de werkvorm aan de deelnemers van de Cao wasstraat. Eventueel kan 

dit vooraf, zodat men thuis al over goede vragen heeft kunnen nadenken.

3. Geef de deelnemers de opdracht vragen op te schrijven op een briefje en deze 

vragen op te vouwen en in een mandje of ton te gooien.

4. Schud de vragen door elkaar.

5. Laat de deelnemers een voor een vragen uit het mandje pakken en aan een  

willekeurig persoon stellen. Ga zo door totdat het mandje leeg is.

Benodigdheden 

Voorbeeld
Tijdens de Cao wasstraat Railinfra is het vragenmandje gebruikt om er voor te zorgen 

dat de groep de waan van de dag een beetje achter zich kon laten. De groep kreeg 

de opdracht twee willekeurige vragen op te schrijven en deze in een mandje te doen. 

De vragen varieerden van ‘Wat heb jij vanmiddag geluncht?’ tot ‘Hoe zie jij de cao 

Railinfra in 2010?’

•	 Een	mandje,	ton	of	schaal	om	
	

	 de	briefjes	in	te	verzamelen

•	 Papier	of	post-its

•	 Pennen	of	stiften
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Levende voorbeelden

Benodigde tijd: circa 2 uur

Doel
Bij deze vorm van ‘gluren’ wordt niet zozeer ingezoomd op de cao-teksten van andere 

sectoren, maar staan inspiratie en oplossingsrichtingen van ervaringsdeskundigen uit 

andere sectoren centraal. De deelnemers van de Cao wasstraat kunnen vragen stellen 

aan de ervaringsdeskundigen. Deze werkvorm is uitermate geschikt voor deelnemers 

die al een idee hebben over de oplossing voor hun eigen sector of bedrijf, maar nog 

meer informatie nodig hebben om de richting die zij op zouden willen scherp te  

stellen en hiervoor kennis uit de praktijk kunnen gebruiken.

Uitleg
Samen met de deelnemers van de wasstraat wordt bepaald over welke cao-thema’s 

en oplossingsrichtingen men meer zou willen weten. Op basis hiervan nodigen de 

adviseurs of deelnemers voor een volgende sessie ervaringsdeskundigen uit om de 

groep iets te vertellen over de aanpak en de oplossingen zoals voor dat specifieke 

bedrijf is neergezet en zo mogelijk ook in de cao is vertaald. 

Van belang is dat deze kennisdeling de deelnemers van de Cao wasstraat verder helpt 

bij het bepalen van hun cao-thematiek en het scherp stellen van wat zij nodig heb-

ben om verder te komen. Daarom is het ook van belang dat de deskundigen de groep 

iets kunnen meegeven over mogelijke consequenties voor de cao-tekst. 

4



17

Stappen (en rol van de adviseur)
1. Bepaal of er binnen de groep behoefte bestaat aan het uitnodigen van ervarings-

deskundigen uit een andere (vergelijkbare) sector. 

2. Zo ja, ga dan goed na wat de vraag van de groep is aan deze ervaringsdeskun-

digen (deze vraag kan duidelijk worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van 

een andere werkvorm) en of de deelnemers zelf al een idee hebben over wie ze 

zouden willen uitnodigen. 

3. Zorg er voor dat de gasten worden uitgenodigd voor een volgende Cao was-

straatsessie. Eventueel kan bij andere Cao wasstraat adviseurs nog tips worden 

gevraagd voor sprekers.

4. Organiseer tijdens de wasstraatsessie een vragenronde aan de deskundigen.

5. Ga na het verhaal van de deskundige(n) gezamenlijk met de deelnemers na in 

hoeverre het verhaal van toepassing is op de deelnemers. Wat sprak aan en wat 

niet? Wat komt er overeen en waar is er behoefte aan aanpassing om ditzelfde  

ook in toe te passen in het bedrijf en de sector die voorligt? 

Benodigdheden

Voorbeeld
Deze werkvorm is toegepast tijdens de tweede sessie van de Cao wasstraat Railinfra.  

De deelnemers van de Cao wasstraat waren op zoek naar een vorm van wederzijdse  

flexibiliteit. Een mogelijke oplossing hiervoor was het realiseren van flexibele arbeids-

tijden. De deelnemers hebben de adviseurs daarom aangegeven dat ze graag organi-

saties wilden uitnodigen die konden vertellen over hun ervaringen met zelfroosteren. 

Deze informatie namen deelnemers mee in hun discussie.

•	 Ervaringsdeskundigen	die	een	
	

	 presentatie	willen	geven
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Aan de slag met een titel (It’s in the name) 

Benodigde tijd: 30 minuten

Doel
Door middel van het samen bedenken van een titel 

voor het project dat tijdens en na de wasstraat wordt 

doorlopen, wordt duidelijk wat de kern van de proble-

matiek is en waar de groep zich in gezamenlijkheid 

voor inzet. Deze werkvorm kan gebruikt worden om 

commitment te krijgen van alle deelnemers. Het is van 

belang dat de gehele groep dus achter de gekozen titel 

staat en deze ook adopteert.

Uitleg
Door middel van deze werkvorm krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid titels voor 

het traject dat cao-partijen doorlopen, op te schrijven en te delen met de rest van 

de groep. De groep kiest uit alle aangedragen titels één titel die vanaf dat moment 

wordt gebruikt.

Stappen en instructie voor adviseurs
1. Bepaal of deze werkvorm geschikt is voor de deelnemers van de Cao wasstraat 

en of zij behoefte hebben om een titel neer te zetten voor het traject dat zij 

samen gaan doorlopen. 

2. Zo ja, geef de deelnemers van de wasstraat de opdracht titels te bedenken voor 

het Cao wasstraattraject en zo mogelijk het vervolg hiervan. Dit kan ook voordat 

de sessie aanvangt door hen dit als ‘huiswerk’ mee te geven.

3. Laat de deelnemers tijdens de sessie de titels op post-its schrijven en deze  

opplakken op een flip-over.

4. Groepeer de titels samen met de deelnemers op soort en mogelijke overeen-

komsten.

5
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5. Vraag de deelnemers langs de post-its te lopen en mogelijke aanvullingen  

op te schrijven en deze er bij te plakken. 

6. Vraag vervolgens aan de deelnemers stickertjes te plakken of kruisjes te zetten  

maximaal 2 per titelgroep) bij de titels of de titelgroep die hen het meest  

aanspreekt. De titel met de meeste stickertjes wordt geadopteerd door alle  

deelnemers.

Benodigdheden

Voorbeeld
Tijdens de wasstraat Railinfra is deze werkvorm toegepast om de oude naam te  

vervangen van de werkgroep, die na de wasstraat aan de slag zou gaan met uit-

komst van de Cao wasstraat. De oude titel dekte de lading niet en er is gekozen  

om onder een andere titel verder te werken waar alle deelnemers achter stonden.

•	 Flip-over

•	 Post-its

•	 Stiften

•	 Stickervellen	met	kleine		

	 stickertjes
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Bouwstenen

Benodigde tijd: 1½ - 2 uur

Doel
Door uitwisseling van gedachten en overleg helpt deze werkvorm om te komen tot 

concrete kaders of bouwstenen voor oplossingen in de cao voor het thema van de 

Cao wasstraat.  

Uitleg
Deelnemers gaan in een sessie letterlijk aan de slag met bouwstenen (bijvoorbeeld 

van papier)  om te komen tot een kader of oplossingen in de cao. Het gaat dan  

zowel om inhoudelijke bouwstenen als procesmatige. De deelnemers moeten met 

elkaar de bouwstenen voor hun situatie bepalen. Daarbij kunnen ze een onder-

scheid maken tussen kaders of oplossingen op korte, middellange en lange termijn. 

Er is ook een aantal lege bouwstenen, wat de mogelijkheid biedt aan de deelne-

mers om zelf met aanvullingen te komen. 

Stappen 
Voorbereiding: 

1. Stel aan de hand van het thema van de Cao wasstraat (bijvoorbeeld flexibiliteit, 

duurzame inzetbaarheid) en de specifieke situatie van het bedrijf of de bedrijfs-

tak, de bouwstenen op. Maak daarbij een onderscheid tussen inhoudelijke en 

procesbouwstenen. De bouwstenen zijn stukjes van een mogelijke oplossing. 

Inspiratie voor de bouwstenen kan komen uit andere cao’s maar ook helemaal 

‘out of the box’ en ‘out of the blue’.

2. Print de tekst van de bouwstenen op A4 formaat. Gebruik hiervoor verschil-

lende kleuren voor de inhoudelijke bouwstenen en de procesbouwstenen. Print 

één bouwsteen per A4 en print ook lege bouwstenen. Maak daarnaast een lijst 

waarop alle bouwsteen teksten staan voor het overzicht tijdens de sessie.

Tijdens de sessie: 

3. Leg het doel en het werken met bouwstenen aan de deelnemers uit. Leg ook uit 

wat er op de bouwstenen staat. ‘Jullie krijgen zo van ons verschillende bouwste-

6
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nen, die zijn onderverdeeld in inhoudelijke en procesbouwstenen. We vragen jullie 

om met deze bouwstenen te gaan puzzelen, op zoek naar een oplossing die voor 

jullie geschikt is. Daarbij kunnen jullie onderscheid maken in bouwstenen die op 

korte, middellange en lange termijn inzetbaar zijn. Tijdens het puzzelen ga je met 

elkaar in gesprek over waarom bepaalde bouwstenen wel of niet belangrijk zijn. Je 

komt gezamenlijk tot het bouwwerk, en er wordt niet onderhandeld. Je mag ook 

eigen bouwstenen maken, en de beschreven bouwstenen aanvullen naar wens’.  

4. In één of meerdere gemengde groepen gaan deelnemers er vervolgens mee 

aan de slag. Er wordt niet onderhandeld, wel wordt er gezamenlijk overlegd 

over de relevantie van de bouwstenen voor hun situatie: welke mogelijkheden 

biedt dit ons? Ze werken daarmee toe naar een oplossing die gericht is op een 

cao-afspraak. In het bouwwerk op de tafel of op de vloer kunnen ze onderscheid 

maken in bouwstenen die op korte, middellange en lange termijn inzetbaar zijn. 

Dit kan bijvoorbeeld door bouwstenen op de korte termijn dichterbij te leggen, 

en bouwstenen voor de lange termijn wat verder weg.

5. Nabespreking: vraag de groep welke bouwstenen ze hebben gekozen en hoe 

ze daartoe zijn gekomen. Ook de stukken die aan de kant zijn gelegd, worden 

doorgenomen: waarom bieden die geen mogelijkheden? Als er wordt gewerkt 

met twee of meer groepen, vertellen de groepen dit aan elkaar. Er mogen vragen 

worden gesteld, maar er wordt niet onderhandeld.

6.Nadat meerdere groepen hebben gepuzzeld, wordt een gezamenlijk bouwwerk 

gemaakt. Daarbij gaat het uitwisselen van gedachten verder.

7. Neem foto’s van de bouwwerken. Dit is makkelijk voor de terugkoppeling.

Na de sessie:

8. Koppel de ‘bouwwerken’ terug aan de deelnemers, bijvoorbeeld d.m.v. foto’s.  

Ze bieden input voor een volgende sessie van de wasstraat.
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Benodigdheden

Voorbeeld
In een van de Cao wasstraten zijn de deelnemers in de tweede sessie in twee  

groepen aan de slag gegaan met bouwstenen voor flexibiliteit (met name in arbeids-

tijden). De foto’s laten de bouwwerken zien die deze groepen hebben gemaakt.  

De deelnemers waren enthousiast over de werkvorm doordat ze over concrete  

middelen met elkaar van gedachten konden wisselen en in gesprek konden komen 

over welke middelen elkaar aanvullen, wat nodig is om het doel te bereiken en wat 

een tijdslijn zou kunnen zijn. 

•	 Bouwstenen:	lege	en	gevulde	(
proces	en	

inhoud)	op	A4	formaat	geprint.

•	 Ruimte	in	de	zaal	om	de	bouw
stenen	neer	

te	leggen.	Er	moet	plek	zijn	om	d
e		

bouwstenen	‘in	de	tijd’	neer	te	leg
gen	en	

onderscheid	te	maken	in	relevante
	stenen		

op	korte,	middellange	en	lange	te
rmijn.
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Voorbeeld van een bouwsteen 
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Huiswerk

Benodigde tijd: 30 minuten voor terugkoppeling tijdens de sessie

Doel
Deze werkvorm kan worden gebruikt om deelnemers individueel een sessie te laten 

voorbereiden, zodat ze hun individuele mening geven en niet beïnvloed worden 

door de overige deelnemers. Doordat deelnemers thuis voorwerk doen, bespaart 

deze werkvorm ook tijd in de sessies.

Uitleg
De begeleiders van de Cao wasstraat geven huiswerk op over zaken waarvan het 

goed is om deelnemers wat langer individueel bij stil te laten staan.

Stappen
Voorbereiding

1. Kondig in een eerdere sessie aan dat er een ‘huiswerk’ opdracht is: ‘We sturen 

jullie voor de volgende sessie van de wasstraat input toe om over na te denken. 

We willen graag dat je hierop naar ons reageert. De reacties verwerken we ano-

niem voor een terugkoppeling. Tijdens de sessie word je uitgenodigd om jouw 

inbreng in de groep te brengen’.

2. Vraag de deelnemers per e-mail een bepaald onderdeel van een Cao wasstraat-

sessie voor te bereiden en hun reactie naar de adviseurs te sturen.  

(zie voorbeeld hiernaast)

3. Koppel tijdens de sessie de reacties terug (zonder namen te noemen) bijvoorbeeld 

door de verschillende reacties anoniem op een flip-over vel te zetten.

4. Vraag deelnemers indien ze dat willen hun ideeën toe te lichten. 

Benodigdheden
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•	 Input	(bijvoorbeeld	voorbeelde
n		

	 van	cao ’s)	om	naar	deelnemers		

	 toe	te	sturen

•	 E-mailadressen	van	

	 deelnemers



25

Voorbeeld
In een Cao wasstraat zijn meerdere voorbeeldteksten uit cao’s verstuurd naar alle 

deel-nemers, met de vraag of deze teksten of elementen daaruit voor hen ook pas-

send zouden kunnen zijn. Bij de teksten werd niet vermeld welke cao de bron was, 

om te voorkomen dat een tekst bij voorbaat al niet geschikt zou worden gevon-

den omdat het uit een ander soort sector of bedrijf kwam. De meeste deelnemers 

hadden naar de begeleiders gereageerd, en daar kwam uit naar voren dat er in de 

eerste sessie bepaalde knelpunten vanuit partijen nog niet op tafel waren gekomen. 

Met de individueel ingestuurde reacties (die veilig waren voor deelnemers om te 

geven) konden de adviseurs deze knelpunten een plek geven in de volgende sessie 

om te bespreken.

Hieronder een voorbeeld van de opdracht die per e-mail aan deelnemers is verstuurd:

Vraag aan deelnemers 
Om de bijeenkomst op 2 februari zo effectief mogelijk te kunnen laten  
verlopen willen we jullie vragen om individueel en vanuit je eigen perspectief  
voor elk van onderstaande voorbeelden de volgende vragen te beantwoorden: 
- Biedt het voorbeeld een richting voor de invulling van het onderwerp bij  
 jullie bedrijf? 

o Zo ja, op welke punten en welke hobbels zie je bij de andere partij? 

o Zo nee, waarom niet? 

Voorbeelden uit andere cao’s 
Flexibiliteit 
cao A
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Veranderkaarten

Benodigde tijd: 20 minuten voor 10 deelnemers

Doel
De werkvorm heeft als doel het ijs te breken aan het begin van de eerste sessie en  

verwachtingen van deelnemers boven tafel te krijgen.

Uitleg
Door middel van een gekozen ansichtkaart stellen deelnemers zich voor en geven 

ze aan hoe zij tegen de Cao wasstraat en tegen verandering (in het algemeen of de 

cao en cao-proces in het bijzonder) aan kijken, waardoor dit bespreekbaar wordt.

Stappen
1. Leg een stapel ansichtkaarten met verschillende beelden in het midden van  

de ruimte. 

2. Vraag iedere deelnemer een kaart uit te kiezen die past bij zijn/haar beeld van  

verandering.

3. Vraag iedere deelnemer zichzelf voor te stellen en zijn of haar keus toe te lichten 

aan de hand van de gekozen ansichtkaart.

4. Schrijf alle visies of verwachtingen van verandering van de verschillende deel-

nemers op een flip-over.

5. Grijp eventueel terug op deze inbreng later in het proces.

Benodigdheden
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•	 Een	stapel	ansichtkaarten,	

	 bijvoorbeeld	gratis	te	

	 verkrijgen	Boomerang	kaarten		

	 www.cards.boomerang.nl
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Voorbeeld
Bij de Cao wasstraat van de Openbare Bibliotheken is deze werkvorm ingezet. Het 

resultaat was dat er op speelse wijze inzicht verkregen werd hoe iedereen tegen het 

Cao wasstraat-proces aankeek (positief en eventueel in belemmeringen) en wat hun 

verwachtingen waren van de Cao wasstraat.

Ook bij de visiedag van de Kunststof en Rubber industrie is deze werkvorm toe-

gepast, waarbij deelnemers zichzelf aan de hand van een uitgekozen kaart voor-

stelden. Men vertelde er meteen bij wat hun verwachtingen waren van de sessie. 

Aan het eind van de sessie schreven deelnemers op hun kaart welke informatie of 

inzichten ze meenamen uit de bijeenkomst.
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Communicatiecollage

Benodigde tijd: 30 tot 40 minuten

Doel
Deze werkvorm leent zich om met beperkte tijd het aspect ‘communicatie met de 

achterban’ aandacht te geven. Deze werkvorm is in te zetten wanneer adviseurs geen 

communicatiespecialisten zijn maar toch aan dit aspect aandacht willen geven omdat 

deelnemers dit wensen.

Uitleg
Deelnemers maken een collage waarmee ze uitdrukken welk ideeën of beelden 

ze van de resultaten van de wasstraat naar hun achterban en/of voorban willen 

uitdragen.

Stappen
Voorbereiding:

1. Verzamel benodigdheden (zie hiernaast bij ‘benodigdheden’).

Tijdens sessie:

2. Stal de benodigdheden uit op een tafel.

3. Verdeel deelnemers in gemengde groepen van 4 tot 5 deelnemers.

4. Geef deelnemers de opdracht: “breng door middel van een collage tot uitdruk-

king wat je over de resultaten uit de Cao wasstraat wilt communiceren naar jullie 

voor- en/of achterban. Denk hierbij zowel aan ‘Wat’ als aan ‘Wie’. Gebruik hiervoor 

beelden uit de tijdschriften, lijm, schaar en stiften. Jullie hebben ongeveer een 

half uur de tijd.” 

5. Vraag de groepen na een half uur om de collages aan elkaar te presenteren. 

Alternatief is de deelnemers van de andere groep te vragen wat zij zien in de  

collages, waarna de makers een toelichting geven.

9
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•	 Oude	tijdschriften	met	veel			

	 beelden

•	 Scharen

•	 Lijm	of	lijmstiften

•	 Viltstiften

•	 Grote	flip-overvellen	om	de	

	 collage	op	te	maken

Benodigdheden

Voorbeeld 
Bij twee verschillende Cao wasstraten is deze werkvorm toegepast. Twee groepen 

maakten elk een collage, die ze vervolgens aan elkaar uitlegden. Zo ontstond er een 

beeld van wat ze wilden delen met de achterban. De foto’s tonen de gemaakte collages.
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Visievorming

Benodigde tijd: circa 45 minuten

Doel
Hoe creëer je een gezamenlijke visie voor de toekomst? Met deze werkvorm staat het 

vormen van een visie met alle deelnemers aan het begin van sessie 1 ‘de stip aan de 

horizon’ centraal.

Uitleg
Door middel van een brainstorm met post-its wordt er op verschillende onderwerpen 

een gezamenlijke toekomstvisie geschetst. 

Stappen
1. Plak een aantal flip-over vellen naast elkaar op de muur of gebruik een groot  

whiteboard. 

2. Geef elke deelnemer een stapel post-its.

3. Vraag deelnemers in steekwoorden hun antwoorden op de vraag: “hoe zien jullie 

ideale afspraken er over 5 jaar uit?” op de post-its te schrijven. Belangrijk hierbij 

is om niet per se de cao te benoemen, omdat deelnemers dan snel weer in oude 

patronen vervallen.

4. Geef eventueel tips als: denk aan inhoud, vorm, proces van totstandkoming, etc. 

5. Vraag iedereen hun post-its op het grote vlak flip-overvellen/whiteboard te komen  

plakken en de post-its van de andere deelnemers te bekijken.

6. Als alle post-its zijn opgeplakt, vraag je de deelnemers weer te gaan zitten en te 

laten opnoemen welke clusters ze zien in de post-its. Zo kunnen er bijvoorbeeld 

clusters ontstaan in de manier waarop men wil samenwerken, of hoe de cao-tekst 

eruit moet komen te zien (vorm), of de inhoudelijke thema’s die men er zeker in 

opgenomen wil zien.

7. Plaats de post-its in clusters en omcirkel deze. Haal de eventuele dubbelingen eruit.

8. Bespreek de clusters: zit er overeenstemming in ideale afspraken? Zitten er  

verschillen? Laat deelnemers toelichten en discussiëren. 

10
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Benodigdheden

Voorbeeld
Hieronder een foto waarin ook de clusters zichtbaar zijn. 

•	 Dikke	stiften

•	 Flip-over	vellen

•	 Veel	post-its
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Agenda setting

Benodigde tijd: circa 45 minuten

Doel
Het doel is om samen met deelnemers de agenda van de Cao wasstraat af te  

stemmen, aan het begin van sessie 1 ‘stip aan de horizon’.

Uitleg
Tijdens het intakegesprek komen de thema’s aan bod waarvoor de initiatiefnemers 

de Cao wasstraat willen inzetten. Er verstrijkt echter vaak tijd voordat de eerste  

sessie plaatsvindt, waardoor wensen kunnen veranderen. 

In deze werkvorm wordt er door middel van een brainstorm en daarna prioritering 

door alle deelnemers gekozen voor de onderwerpen waaraan in de Cao wasstraat 

aandacht wordt besteed. Hiermee wordt ook commitment verkregen voor het Cao 

wasstraat traject.

Stappen
1. Vraag deelnemers om de onderwerpen die ze relevant vinden voor de Cao  

wasstraat op post-its te schrijven. Er geldt: één onderwerp per post-it.

2. Laat deelnemers de post-its op een groot oppervlak plakken, bijvoorbeeld een  

whiteboard of een aantal flip-over vellen die naast elkaar hangen. 

3. Voeg als adviseurs ook onderwerpen toe die uit het intakegesprek kwamen.

4. Vraag deelnemers alle onderwerpen te bekijken en aan elkaar toelichting te 

vragen indien nodig. 

5. Haal eventuele dubbelingen eruit. 

6. Geef deelnemers een aantal stickers. De vuistregel voor het aantal stickers per  

deelnemer is: het aantal onderwerpen (post-its) gedeeld door het aantal deelnemers.

7. Vraag deelnemers door middel van het plakken van stickers bij de onderwerpen 

hun prioriteiten aan te geven. Dit zijn onderwerpen die ze het belangrijst vinden 

om in de Cao wasstraat te behandelen. Hierbij kunnen ze ook meerdere stickers 

bij één onderwerp plakken als ze die extra belangrijk vinden.

8. Concludeer dat de 2 onderwerpen met de meeste stickers (stemmen) de basis 

vormen voor de agenda van de Cao wasstraat.

11
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Benodigdheden

Voorbeeld

•	 Dikke	stiften	(een	voor	elke			

	 deelnemer)

•	 Flip-over	vellen

•	 Post-its

•	 Gekleurde	stickers	(bijv.	ronde
		

	 oranje	stickertjes)
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Dierentuin

Benodigde tijd: 30 minuten

Doel
Deze werkvorm heeft twee doelen: het is een ‘icebreaker’ en het biedt de mogelijk-

heid om op individueel niveau te werken aan de relatie tussen deelnemers.

Uitleg
Door middel van het spel ‘raad het dier’ krijgen deelnemers feedback van elkaar.

Stappen
1. Vraag deelnemers koppels te vormen, het liefst bestaande uit een werkgevers-

vertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger.

2. Vraag koppels na te gaan aan welk dier hun partner hen doet denken wat betreft 

karakter en gedrag (laat uiterlijk maar even buiten beschouwing!) en laat ze dit 

op een post-it schrijven, zonder dat hun partner dit te zien krijgt.

3. Laat de koppels de post-its op elkaars rug plakken.

4. Vraag de koppels om te raden welk dier zij op hun rug hebben, door maximaal 

drie open vragen te stellen.

5. Na het raden kunnen deelnemers om een toelichting vragen.

Benodigdheden

12

•	 Post-its

•	 Stiften

•	 Fantasie
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Voorbeeld
Tijger, haai, olifant, mureen… deze dieren passeerden de revue bij één van de Cao 

wasstraten. Deelnemers gaven aan dat ze het een leuke, originele manier vonden 

om elkaar feedback te geven en feedback te krijgen.
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Vrij associëren

Benodigde tijd: 15 minuten

Doel
Creatief denken en vaste patronen loslaten… hoe doe je dat opeens? Deze werk-

vorm schudt deelnemers los, zodat ze daarna fris nieuwe ideeën en creatieve  

oplossingen kunnen bedenken.

Uitleg
Vrij associëren is een belangrijke vaardigheid in creatief denken. Vaak denken men-

sen eerst heel diep na voordat ze een idee opperen (‘is het idee wel slim genoeg?’, 

‘is het wel haalbaar?’, ‘is er wel budget voor?’) terwijl juist het genereren van zoveel 

mogelijk ideeën uiteindelijk tot de meest originele en beste ideeën kan leiden.

Deze werkvorm is een oefening in vrij associëren, zodat de deelnemers daarna ook  

makkelijker ideeën voor de thema’s van de Cao wasstraat kunnen genereren.

Stappen
1. Vraag deelnemers in een kring te gaan staan in een open ruimte.

2. Leg uit wat de bedoeling is: de bal wordt willekeurig rondgegooid en telkens 

wanneer iemand de bal vangt, zegt hij het eerste woord dat in hem opkomt. 

3. De adviseur begint en zegt bijvoorbeeld ‘boom’ op het moment dat hij de bal 

gooit naar een deelnemer.

4. Deze deelnemer gooit de bal naar een volgende willekeurige deelnemer in de 

groep met het roepen van het eerste dat in hem opkomt, bijvoorbeeld ‘bloem-

kool’, ‘tak’ of ‘nietmachine’.

5. Voer het tempo op zodat deelnemers steeds minder tijd hebben om na te denken 

en steeds meer het eerste dat in hen opkomt zeggen.

6. Leg het spel na 5 minuten stil en check of deelnemers al ‘los’ zijn.

7. Herhaal deze oefening eventueel met een van de thema’s van de Cao wasstraat  

(mag ook zonder bal).

13
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Benodigdheden

Voorbeeld
Bij de Cao wasstraat van de openbare Bibliotheken is deze werkvorm toegepast in 

de eerste sessie. Sommige deelnemers kwamen er helemaal in en associeerden er 

wild op los, anderen hadden wat meer tijd nodig om los te komen.

•	 Bal	(bijv.	een	tennisbal	of	

	 jongleerbal )
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Interview je buurman

Benodigde tijd: 15 minuten voor 10 deelnemers

Doel
Deze werkvorm kan worden ingezet als kennismakingsactiviteit en om de verwach-

tingen van deelnemers boven tafel te krijgen, en deze eventueel bij te stellen.  

Daarnaast wordt er gewerkt aan het onderling vertrouwen en wordt er ingegaan 

op wat deelnemers inbrengen in het proces los van hun functie, waardoor men 

loskomt van het spreken vanuit posities.

Uitleg
In duo’s interviewen deelnemers elkaar over wie ze zijn, wat ze verwachten van de 

Cao wasstraat, en wat ze inbrengen. Doordat ze later het verhaal van hun partner 

plenair moeten terugkoppelen, wordt er beter naar elkaar geluisterd.

Stappen
1. Vraag deelnemers om duo’s te vormen van werknemers- en werkgeverszijde.

2. Laat deelnemers elkaar elk 5 minuten interviewen met de vragen:

 a. Wie ben jij?

 b. Wat verwacht je van de Cao wasstraat?

 c. Welke ervaring/eigenschap/kwaliteit kun en wil je inbrengen? Welke  

 ‘onvermoede talenten ’kun je inbrengen buiten je functie(deskundigheid)?

3. Vraag iedere deelnemer plenair om zijn/haar gesprekspartners voor te stellen aan 

de hand van de antwoorden op de vragen .

4. Schrijf de verwachtingen van de deelnemers op een flip-over, en stel deze even-

tueel bij als ze niet realistisch zijn. De adviseurs kunnen ook naar aanleiding 

van de verwachtingen het programma van het traject toelichten.

14
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Benodigdheden

Voorbeeld
Bij de Cao wasstraat van de Kappers is deze werkvorm ingezet aan het begin van 

de eerste sessie. Zo kwam naar boven dat verwacht werd dat de problematiek en 

thematiek helder zou worden, dat de standpunten over en weer bekend zouden zijn 

en dat duidelijk benoemd zou worden wat onder de thema’s verstaan wordt. Verder 

verwachtte men erachter te komen of er alternatieven bestaan om hetzelfde doel te 

bereiken en of de cao hierin een rol kan spelen en zo ja met welke instrumenten de 

verwachtingen bereikt kunnen worden. 

•	 Overzicht	van	de	interview-	

	 vragen	(op	powerpoint	slide,	

	 flip-over	vel,	whiteboard)

•	 Flip-over	vel
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Brainstorm ‘onhaalbaar, onbetaalbaar 
en/of onuitvoerbaar’

Benodigde tijd: circa 45 minuten

Doel
Het doel van deze methode is het denken zonder beperkingen. Doordat men vaak 

snel beperkingen opwerpt, worden sommige goede ideeën snel afgeschoten. Om 

ervoor te zorgen dat er groots en creatief wordt gedacht, krijgen deelnemers  tijdens 

deze brainstorm de opdracht om te zoeken naar ideeën die ‘onhaalbaar, onbetaal-

baar en/of onuitvoerbaar’ zijn. Het resultaat zijn vele ideeën die een groot ‘out-of-

the-box’ karakter hebben.

Stappen
1. Iedere deelnemer ontvangt een stapeltje met 5 post-its. Op iedere post-it dient 

hij/zij een idee op te schrijven dat voldoet aan de criteria ‘onhaalbaar, onbetaal-

baar en/of onuitvoerbaar’ ten aanzien van de ideale situatie over 5 jaar.

2. Alle post-its worden op een groot vel geplakt.

3. Vervolgens kiest iedere deelnemer 1 idee dat hij/zij kort ‘pitcht’ (dit hoeft geen 

eigen idee te zijn!).

4. Na de pitches volgt een discussie over de beste ideeën, waarbij ook de haalbaar-

heid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid aan bod komen.

5. Het bovenstaande wordt driemaal herhaald aan de hand van de categorieën:  

werknemer, werkgever, organisatie/branche. 

1
Bonus werkvormen
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SWOT analyse

Doel
Een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) brengt 

kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart. Een SWOT maken, bestaat uit 

een interne analyse (SW) en een externe analyse (OT). 

Uitleg
Aan de hand van de SWOT methode is de kernexpertise van een organisatie/bran-

che vast te stellen. Deze kernexpertise kan vervolgens weer het uitgangspunt zijn 

voor nieuwe ontwikkelingen. Door de sterktes uit te zetten tegen de externe kansen 

ontstaan zoekvelden. Dit zijn mooie terreinen om ideeën voor te genereren. Hier ligt 

immers potentieel de kracht van de organisatie/branche. 

Stappen
1. Bepaal strategische sterkten (S), dit zijn interne zaken die richtinggevend en  

onderscheidend zijn voor de toekomst van een organisatie. Buit deze sterkten 

uit, want ze vormen een mogelijke basis voor een competitieve voorsprong. 

2. Zwakten (W) zijn nadelen of interne zaken die in de weg kunnen staan. 

3. Kansen (O) zijn externe elementen die mogelijkheden bieden voor nieuwe  

ontwikkelingen. 

4. Bedreigingen (T) zijn externe elementen die nieuwe mogelijkheden, activiteiten 

en kansen in de weg staan. 

5. Benoem de mogelijkheden: combinaties van sterktes en externe kansen. 

 

2
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Appreciative Inquiry

Doel
Appreciative Inquiry heeft als doel het verbeteren van de organisatie door het 

betrekken van deelnemers uit verschillende delen van de organisatie. Appreciative 

Inquiry gaat uit van wat wel goed gaat, goed loopt en waar de kansen liggen en 

bouwt daarop voort, in plaats van de focus te leggen op wat er fout gaat, waar de 

ergernis ligt of waar de problemen zitten. Deze probleem aspecten worden niet 

genegeerd, maar dienen niet als de basis voor analyse of actie.

Met deze aanpak stimuleer je mensen om zelf mee te bouwen aan een branche of  

organisatie waarvan zij graag deel uit willen maken.

Stappen
Kies en definieer allereerst het thema waarmee je aan de slag wilt gaan.

Een volledige Appreciative Inquiry -aanpak bestaat uit 4 fasen, het 4-D proces:

1. Discover (Ontdek - wat geeft leven?) is het ontdekken en positief waarderen van 

wat nu reeds succesvol is, en het onderzoeken welke krachten deze successen 

mogelijk maken.

2. Dream (Droom - wat zou het kunnen zijn?) is de fase waarin deelnemers zich 

een gewenste toekomst voorstellen. Deelnemers kunnen hierbij ook gaan visuali-

seren.

3. Design (Ontwerp - hoe kan het zijn?) is de derde fase waarin de droom wordt 

vertaald naar de werkelijkheid. Op basis van een dialoog wordt een gezamenlijk 

ontwerp gemaakt van de organisatie in de toekomst.

4. Destiny (Verwezenlijk - hoe zal het zijn?) is de laatste fase waarbij de toekomst 

wordt geconstrueerd door het concreet maken van de innovaties en het formule-

ren van acties.

3
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Appreciative Inquiry ‘4D Cycle’

Discovery
‘What gives life?’

(The best of ‘What is’)
APPRECIATING

Design
‘What should be-the idea?’

CO-CONSTRUCTING

Destiny
‘How to empower, learn  

and adjust/improve?’
SUSTAINING

AFFIRMATIVE
TOPIC

CHOICE

Dream
‘What might be?’

(What is the world calling for?)
ENVISIONING RESULTS
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9 tips van deelnemers aan de 
Cao wasstraat

1. Vraag van de deelnemers van de Cao wasstraat om in hun eigen organisatie (vak-

bonden, werkgeversorganisaties, bedrijf) draagvlak te zoeken voor deelname en 

ruimte om tot creatieve oplossingen te komen, anders is de speelruimte te klein.

2. Mochten er nog onopgeloste conflicten in de lucht hangen, dan is het goed om 

deze tijdens sessie 1 op tafel te leggen en samen na te gaan of deze conflicten 

de wasstraat in de weg zullen staan of niet (bijv. met werkvorm 2 Prop papier).

3. Denk op tijd na over communicatie met de achterban aan beide kanten, de 

sessies moeten niet het karakter van achterkamertjes krijgen. De achterban 

moet zoveel mogelijk in het proces worden meegenomen en deels wellicht ook 

uitgenodigd worden op programmaonderdelen.

4. Zorg dat je met de mensen aan tafel zit die ook spelers zijn in de cao, juist om-

dat het ook om investering in de relatie gaat. Streef ernaar dat ieder van hen bij 

alle sessies aanwezig is.

5. Er zullen allicht deelnemers zijn die onwennig staan tegenover de in dit boek 

beschreven werkvormen. Zij zijn immers gewend serieus te onderhandelen en 

de werkvormen kunnen te speels overkomen. Toch blijkt het wijs om juist ook 

speelse werkvormen in te zetten. De neiging om anders op de oude voet verder 

te gaan is erg groot.

6. In het verlengde van de vorige tip: zorg ervoor dat de inrichting van de zaal niet 

teveel lijkt op een onderhandelingssituatie, laat werkgevers en werknemers in 

ieder geval niet tegenover elkaar zitten.

7. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat er toch onderhandeld wordt.

8. Om de gewenste verankering van de wasstraat te realiseren is het handig om 

het traject net voor het cao-traject te plannen. Het gewonnen vertrouwen en de 

gevonden oplossingen kunnen dan direct worden meegenomen in het komen tot 

een cao.

9. Spreek met elkaar af om - in ieder geval rond de behandelde thema’s- niet meer 

met voorstellenbrieven te komen. Deze eenzijdig opgestelde brieven kunnen de 

gezamenlijke oplossingen weer teniet doen.
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