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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, geen 
academische teksten, wel voorlopige resultaten van mijn persoonlijk 
onderzoek. De inzichten, ervaringen en reflecties hebben voor mij 
inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch blijven ze slechts een stap 
op mijn nooit eindigende zoek- en vindtocht en dus kunnen de 
gedachten die hier staan morgen weer worden bijgeschaafd. Na 
wijziging krijgt een tekst een nieuw versie-nummer.  

Ik denk en schrijf op de praktijk gericht, pad-vindend  en voel me 1

verbonden met enkele praktisch denkende zoekers in het oude China 
(Zhuang Zi, taoïsme) en in het oude India (Nāgārjuna, De Weg van het 
Midden). 

Ik schrijf in gewonemensentaal, ik vermijd zoveel mogelijk filosofisch 
of technisch jargon, en tegelijkertijd let ik er op dat ik overal zorg-
vuldig spreek en waar nodig nauwkeurig.  Alle begrippen en woorden 2

zijn een conventie, louter een afspraak, dus we kunnen best van 
mening verschillen over woorden. Daarenboven  beleven we woorden 
anders dan een definitie aangeeft. Waar nodig zal ik verduidelijken 
hoe ik bepaalde woorden gebruik. Voor de verwijzing naar personen 
gebruik ik willekeurig ‘hij’ en ‘zij’; dit betekent dat je die in de meeste 
gevallen gewoon kunt ruilen. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter vaak aangewezen om 
de teksten er bij te nemen waar in de voetnoten naar wordt verwezen.  3

Francis Gastmans  

 Over ‘gidsen’ en ‘pad vinders’ lees je meer in het gratis boek Pathfinder - Samen de 1

juiste weg vinden
 Mijn visie en mijn uitgangspunten m.b.t. communicatie en taal vind je in de tekst  2

Talen en taalgebruik
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 3

op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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Waarop focust de World Café? 

✓ Zoveel mogelijk vruchtbare gedachten bijeenbrengen en die 
volledig tot hun recht laten komen. 

✓ Alle ideeën met elkaar verbinden zodat kruisbestuiving plaats 
vindt. 

✓ Daardoor de onderliggende vragen, patronen, structuren of 
systemen kunnen ontdekken. 

✓ Iedereen waarderen voor hun inbreng.  
"Alles wat je aandacht geeft groeit." 

✓ Gestructureerd en gefocust werken zodat de tijd nuttig wordt 
gebruikt. 

✓ Groepsvormend. De tijd gebruiken om opbouwend te werken en te 
werken aan goede relaties. Geen tijd en energie stoppen in kritiek 
geven, discussie of debat. 

✓ Kennismanagement. De resultaten op een praktische wijze 
bijeenbrengen, ordenen en delen met elkaar en met personen buiten 
de groep. 

✓ Kort en krachtig werken. Op enkele uren tijd een efficiënte uitweg 
vinden voor het gestelde probleem of een degelijk antwoord op een 
brandende vraag. 

✓ Praktijkgericht leren om te dialogeren (= meer dan 'een goed 
gesprek voeren’). 
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Wanneer is dit een ideale aanpak? 

- Een uitdaging of een verandering beroert een groep emotioneel.  
Gestructureerd en gefocust werken is noodzakelijk. 

- Je wil mensen aanmoedigen om hun kennis te delen en zo 
collectieve kennis op te bouwen. 

- Je wil zelfsturing en zelfredzaamheid stimuleren of ondersteunen. 

- Je zoekt een oplossing voor een probleem dat met de huidige 
methoden niet opgelost raakt. Je hebt al vele methoden geprobeerd. 

- Je wil de relaties binnen een groep stimuleren of versterken, 
gericht op het professioneel samenwerken. 

- Je wil een project opstarten met een klare kijk. 

- Je tracht uiteenlopende meningen in een dialoog brengen.   
Je zoekt een win-win situatie, niet de winst van 'het grote gelijk'. 

- Je wil een consultatie houden bij de bevolking op een 
participatieve manier. Je wil daarbij de visie ontdekken die het 
individuele overstijgt. 

- Je wil vertrouwen opbouwen. Je wil dat de stakeholders jou 
vertrouwen schenken zelfs al zijn ze niet in staat je werk 
inhoudelijk of technisch te beoordelen. 

- Je wil een leerdag organiseren i.p.v. een studiedag.  
Je wil een actief congres met pit.  
Je wil dat er in een workshop ook echt 'gewerkt' wordt. 
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Wat gebeurt er in een World Café? 

Een sfeerbeeld  
Opgelet: dit is slechts één van honderden manieren waarop een World 
Café kan worden georganiseerd! 

14.00u - De deelnemers zijn blij verrast wanneer ze het café 
binnenkomen. Dit is de eerste keer dat ze aan een ernstige 
bijeenkomst deelnemen in een echt café! Er zijn vijftig mensen 
ingegaan op de uitnodiging om een dialoog te voeren over een thema 
dat zij als 'brandend actueel' ervaren. De ruimte van het café is een 
beetje aangepast: er staat een kring van vijftig stoelen en in een ander 
gedeelte werden tien tafeltjes klaargezet met telkens vijf stoelen er 
rond. Op iedere tafel ligt een tafelkleed met daarop een vel 
tekenpapier en stiften. 

Op een speelse wijze zorgt de 
facilitator die dit Café begeleidt 
voor een kennismaking. 
Vervolgens schetst de organisa-
tor de actualiteit van het thema. 
Hij wijst op de focus voor dit 
World Café, verduidelijkt het 
doel van de bijeenkomst en geeft 
aan waarom deze ontmoeting 
belangrijk is. Hij vertelt tevens welke resultaten hij verwacht en wat er 
met de resultaten zal gebeuren. Daarna verdelen de deelnemers zich 
over de tafels, telkens vijf personen. De facilitator licht de 
werkprincipes van het World Café toe en de zes dialoogvaardigheden.  

Er zullen verschillende 'dialoogrondes' zijn. Alle gedachten, ideeën, 
invallen, suggesties, e.d. worden op het tekenpapier geschreven of 
getekend. Iedereen wordt uitgenodigd om een volledig en creatief 
'verslag' van de dialoog te maken. Er zal enkele malen van tafel 
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worden geruild en wel zo: één 
iemand blijft zitten, de vier 
andere deelnemers gaan naar 
vier verschillende tafels. Dat laat 
toe dat iedereen maximaal kan 
deelnemen en dat de inzichten 
elkaar kunnen bevruchten. Zo 
kan er collectieve kennis groeien. 
Diegene die is blijven zitten is 
voor de volgende ronde de tafelgastheer/vrouw. 

Alvorens van start te gaan laat 
de facilitator de deelnemers het 
ruilsysteem oefenen. De deelne-
mers moeten er om lachen want 
op deze prettige manier worden 
de bestaande subgroepjes her-
verdeeld. Sommige deelnemers 
mopperen een beetje want ze 
hadden zo graag bij hun 
vrienden blijven zitten. 

De deelnemers krijgen voor de eerste ronde een opdracht mee: 
"Bespreek het thema met elkaar en noteer drie vragen die volgens 
jullie belangrijk zijn om het thema vanuit een diverse hoeken te 
verkennen, andere invalshoeken dan jullie gewoon zijn te doen."  
Na 25 minuten klinkt er een signaal er gaan de deelnemers naar een 
andere tafel. De gastheer/vrouw verwelkomt de vier nieuwe 
tafelgenoten en licht kort toe wat er op de tafel werd genoteerd. De 
tafelgastheer/vrouw is geen 'gesprekleider' maar heeft wel de zorg dat 
de dialoog verbonden blijft met het thema en dat verder wordt 
gebouwd op wat reeds op déze tafel de gegevens zijn. De deelnemers 
krijgen van de facilitator de opdracht om de dialoog toe te spitsen op 
de drie vragen die op deze tafel staan: "Kijk eens wat je kan 
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toevoegen, maak het eens concreter, geef het handen en voeten. " 
Terwijl de deelnemers geconcentreerd werken lopen enkele kelners 
rond die hen voorzien van een drankje en een hapje en die de lege 
koppen en glazen wegnemen. 

Weer klinkt er na 25 minuten een signaal en wordt er van tafel geruild, 
iemand anders is nu gastheer/vrouw. Men mag immers slechts één 
keer tafelgastheer zijn. Weer gaan de vier andere deelnemers naar 
vier verschillende tafels. De suggestie van de facilitator voor deze 
derde dialoogronde: "Kijk naar datgene wat je met elkaar kunt 
verbinden, onderzoek wat de onderliggende gedachten kunnen zijn. 
Kan je bepaalde patronen of structuren herkennen?" 

25 minuten later wordt er voor de vierde en laatste dialoogronde 
geruild. De deelnemers krijgen als laatste opdracht (omdat het doel 
van déze bijeenkomst is het vinden van oplossingen): "Haal uit wat er 
op de tafel werd genoteerd alle suggesties om een actie te 
ondernemen, voeg er tips en suggesties aan toe. Zet een groene lijn 
rond iedere suggestie of schrijf met de groene stift nieuwe suggesties  
en tips bij op de tafel." 

De laatste dialoogronde zit er op. De deelnemers worden uitge-nodigd 
om aan de toog een drankje te gaan halen. Zo dadelijk krijgen ze hun 
laatste opdracht. Terwijl zij gezellig napraten is een ploeg medewer-
kers snel in de weer om alle suggesties op post-it's te zetten en 
daarmee een grote mindmap te maken. Twintig minuten later is de 
klus geklaard. De laatste 
opdracht voor de deelnemers 
komt er aan. Ze krijgen ieder een 
strookje met drie dots. Ze krijgen 
de opdracht om rond de mindmap 
te lopen en een dot te plakken bij 
die drie opmerkingen die voor 
hen de belangrijkste zijn. Het 
aantal dots wordt geteld en op een 
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flap genoteerd. Iedereen kan op deze manier de eerste resultaten zien 
van dit World Café. 

Het World Café wordt afgesloten in de grote kring met een rondje 
"Wat zijn je indrukken?”. De organisator belooft iedereen binnen de 
twee weken een synthese te bezorgen van alles wat op de tafels werd 
genoteerd en er samen met de werkgroep de besluiten aan toe te 
voegen. 

17.00u Er wordt afgesloten aan de toog van het café. 

Een werkgroep? Ja, het World Café werd maanden tevoren voorbereid 
door een kern van personen die een representatie zijn van de verschil-
lende groepen deelnemers die worden uitgenodigd. Zij hebben zich 
gebogen over de kernvraag van dit Café: Waar ligt de focus van dit 
event? Waar willen we naartoe werken? Welke resultaten willen we 
zien drie maanden na het World Café? Zij hebben beslist welke 
personen die erbij betrokken moeten worden: Wie mag niet ontbreken? 
Welke stakeholder kan ons helpen om out of the box te denken? Zij 
hebben vorm gegeven aan de communicatie: Hoe kunnen we de 
betrokkenen verleiden om naar het World Café te komen met 
enthousiasme en met een open geest? Zij hebben keuzes gemaakt bij 
de verschillende mogelijkheden die de facilitator hen heeft 
voorgelegd. (Zie het hoofdstuk ‘World Café is maatwerk) 
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Uitgangspunten van het World Café 

- Een dialoog a.u.b.  
Een dialoog biedt de grootste kans om te komen tot collectieve 
kennis en innoverende oplossingen. Debatteren en discussiëren 
versterkt de eigen mening, vergroot het eigen gelijk en schept 
veeleer afstand tussen de mensen. Alle mensen zijn in staat om een 
dialoog te voeren en niet te vervallen in discussie of debat indien er 
een 'communicatief vruchtbare' omgeving wordt gecreëerd en een 
aantal dialoog-spelregels worden gerespecteerd. 

- Een open context   
De context bepaalt in sterke mate hoe de communicatie en de 
dialoog verloopt. Indien de context als 'open' en 'ontspannen' wordt 
ervaren ondersteunt dit de gelijkwaardigheid van de gespreks-
partners. Zo’n omgeving schept dit de nodige ruimte om met 
vertrouwen te kunnen luisteren en spreken. Een open context biedt 
de ruimte om een innoverende oplossing te vinden voor de vraag die 
mensen echt bezig houdt. 

- Een open innerlijke ruimte  
Naast een open context (een open uiterlijke ruimte) is een open 
innerlijke ruimte eveneens noodzakelijk voor een dialoog. Het heeft 
dan ook geen zin om iemand te verplichten om aan een World Café 
deel te nemen, noch heeft het zin te starten met mensen die van plan 
zijn om te vechten voor hun gelijk. 

- Een focus = de vraag waar het werkelijk NU om gaat  
Wil een dialoog vruchtbaar zijn dan is het noodzakelijk dat het een 
ankerpunt heeft, dat men duidelijk weet waarrond het gesprek wordt 
gevoerd. Een World Café is thema-gecentreerd: er ligt een vraag in 
het midden waar de deelnemers zich mee kunnen verbinden en waar 
ze verantwoordelijkheid willen opnemen. 
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- Een 'brandende vraag'  
Dialoogvaardigheden worden het meest aangesproken wanneer 
mensen emotioneel worden geraakt door een 'brandende vraag' of 
een 'heet actueel thema'. Zo'n vraag of thema roept de energie naar 
boven om iets aan de zaak te doen. Het is essentieel dat de 
deelnemers via de taal van het thema het gemeenschappelijk belang 
kunnen zien. Oplossingen en antwoorden hangen in sterke mate af 
van het engagement van diegene die op zoek gaan. 

- Diversiteit maakt de dialoog vruchtbaarder  
Diversiteit is een onmisbare factor om uit 'vaste denkpatronen' te 
kunnen stappen. Hoe heterogener de groep, hoe diverse de stand-
punten, hoe meer invalshoeken aanwezig zijn, ... hoe vruchtbaarder 
de dialoog kan zijn. Uiteraard is de keerzijde dat deze omstandig-
heden ook kunnen leiden tot strijd en debat. Meestal zal de context , 
de stijl van de facilitator en het ervaren van een gemeenschappelijk 
belang beslissen in welke richting het proces zal verlopen. 

- Kennis delen levert meer op  
In iedere groep is voldoende kennis en 'wijsheid' aanwezig om het 
gestelde probleem op te lossen. De uitdaging is: alle inzichten en 
ideeën met elkaar trachten te verbinden zodat kruisbestuiving 
plaatsvindt en de onderliggende vragen, patronen of systemen 
kunnen worden ontdekt. De 'wijsheid' is verdeeld over alle mensen, 
ongelijk weliswaar maar niettemin verdeeld, niemand bezit alleen 
alle 'wijsheid' of alle nodige kennis om de zaken aan te pakken. 
Collectieve kennis levert meer op dan individuele kennis. 

- Waarderen doet groeien  
"Alles wat je aandacht geeft groeit.” Mensen waarderen biedt de 
grootste kans dat vruchtbare ideeën op tafel komen. Ieder idee dat 
wordt gewaardeerd roept een nieuw idee op.  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Wat is de essentie? 

Wat maakt een World Café een 'écht' World Café? Wat mag nooit 
ontbreken willen we kunnen spreken van een World Café? 

Het is goed dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de 
methode van de World Café. Spijtig genoeg houden nog teveel 
organisatoren en facilitatoren het bij de uiterlijke vorm. De uiterlijke 
vorm (de tafeltjes, de gespreksrondes, het schrijven op tafel, enz.) is 
niet de essentie. De vorm wordt immers aangepast aan de noden van 
de organisatie en de deelnemers en aan de doelstellingen. Er zijn 1001 
manieren om een World Café te houden. Wat echter in alle gevallen 
noodzakelijk is:  

1)  Een vraag die er werkelijk toe doet. 

2)  Dialogeren (niet discussiëren) 

3)  Werken aan collectieve kennis. 

4)  Mensen en ideeën verbinden. 

5)  Zoeken naar onderliggende patronen en systemen. 

6)  Een goede voorbereiding! 

1. De vraag die er werkelijk toe doet 
Het thema of de focus van een World Café is een vraag. Een vage 
formulering (bv. "Voor een betere samenwerking") of een stelling 
roept op tot het 'Meningenspel' (ieder geeft zijn mening, en zijn 
mening op de mening van anderen, enz.) en dat leidt makkelijk tot 
verdeeldheid. Een ‘juiste’ vraag daarentegen zet mensen aan om na te 
denken en innerlijk in beweging te komen.  Een goed geformuleerde 4

open vraag werkt verbindend. De focus is dus niet zomaar een vraag, 
maar de vraag die er werkelijk toe doet, een betekenisvolle vraag, de 

 Lees meer in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas4
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dieperliggende vraag, de vraag die écht beantwoord moet worden, een 
vraag waar mensen zich mee kunnen verbinden. Ideaal is een vraag 
die bij de deelnemers een gevoel van verantwoordelijkheid oproept 
voor het antwoord. "Wat kan ik doen opdat ... ?" roept iets anders op 
dan "Wat moet er gebeuren opdat ... ?" Het zoeken en vinden van de 
juiste formulering van de vraag is een essentieel onderdeel van de 
voorbereiding. De vraag bepaalt immers het antwoord. Bij de 
uitnodiging stel je vervolgens de vraag aan de deelnemers: Welke 
verbinding heb jij met deze vraag? Kom naar het World Café indien je 
je engageert om samen met anderen te zoeken naar een antwoord dat 
'werkt'. 

2. Dialogeren (niet discussiëren, noch gezellig keuvelen) 
In een World Café streven we naar dialoog, naar het gemeenschap-
pelijk belang en naar het versterken van een opbouwende visie! 
Dialogeren is moeilijk, we zijn het niet gewoon. We hervallen snel in 
het discussiëren of het spelen van het Meningenspel. Dialogeren 
veronderstelt: begrijpend luisteren (= zodat men elkaar echt begrijpt); 
vooroordelen en primaire reacties terughouden; constructieve vragen 
stellen; ieders inbreng waarderen en trachten die te verbinden met wat 
reeds gezegd werd en tenslotte het spreken kort en bondig houden. 

3. Collectieve kennis 
Een World Café wordt niet ingericht opdat één persoon er 'winst' aan 
zou hebben. Indien de individuele deelnemer er voor zichzelf veel 
(leer)winst uit haalt is dat een prachtig nevenresultaat. Spijtig genoeg 
is dit is nog té vaak een criterium om te beoordelen of de deelnemers 
het World Café hebben ervaren als boeiend en 'gelukt'. Het doel van 
het World Café is echter om te komen tot 'collectieve kennis'. Het 
World Café is dan ook pas helemaal 'gelukt' indien er verbindingen 
werden gelegd tussen de deelnemers onderling op het niveau van de 
ideeën, van de waarden, van de interpretaties en van de betekenis-
geving. 

-  -10 Versie 8.1



Voor organisaties is dit een uitdaging. Nog te vaak wordt een World 
Café ingericht als onderdeel van een 'participatief proces' waarbij men 
de aanwezigen ondervraagt. Het World Café wordt dan uitsluitend 
gebruikt als een andere vorm van enquêteren. Of men organiseert een 
'oplossingsgericht' World Café met als enig doel om zoveel mogelijk 
ideeën te krijgen om de zaken aan te pakken. Dan wordt het World 
Café gebruikt als een veredelde vorm van brainstormen. Er bestaan 
vele creatieve vormen om te brainstormen. Daar is een World Café 
niet echt voor nodig. Een World Café kàn worden ingezet om te weten 
te komen wat mensen ervaren bij wat een bestuur doet of van plan is. 
Een World Café kàn worden ingezet om een probleem te helpen 
oplossen. Echter de weg van het World Café is die van het ontdekken 
van het gemeenschappelijk belang en het doen groeien van collectieve 
kennis om van daaruit te kijken naar wat de groep meent of wil en wat 
de groep ontdekt aan oplossingen waarvoor zij een minimum aan 
verantwoordelijkheid wil nemen. Het World Café is er niet voor 
oppervlakkige oplossingen maar helpt mensen om 'buiten hun kader' 
te treden. 

4. Mensen en ideeën verbinden 
Een World Café dat eindigt zonder dat de aanwezigen een verbinding 
hebben ervaren is geen World Café. De methode heeft als doel de 
mensen met elkaar te verbinden via het samen zoeken naar een 
antwoord op een vraag die iedereen als belangrijk, zelfs als 'brandend' 
ervaart. Via dat 'samen werken' worden inzichten, visies, waarden, 
gevoeligheden en paradigma's gedeeld. Dit leidt tot een ander soort 
'ontmoeting' dan een kennismaking. Je leert iemand pas echt kennen 
wanneer je samen naar iets zoekt dat zijn hart raakt. 

Vaak is het belangrijk dat mensen rond een vraag hun zorg met elkaar 
kunnen delen, zonder dat naar dé oplossing wordt gezocht. Het World 
Café is geen zelfhulpgroep. Doch het delen van zorgen kan een stapje 
verder komen met een World Café, het kan leiden tot een dieper 
inzicht. En dàt is datgene waar het in een World Café om te doen is. 
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5. Zoeken naar onderliggende patronen en systemen 
We zoeken in een World Café niet naar snelle oplossingen. Die zijn er 
namelijk niet. Voor de meeste oplossingen geldt het spreekwoord: "De 
oplossingen van vandaag zijn de problemen van morgen.” Net zoals er 
zorg dient te worden besteed aan het vinden van de dieperliggende 
vraag, net zo is het doel van een World Café te zoeken naar onder-
liggende patronen en systemen. Pas dan kunnen oplossingen een 
wezenlijke stap vooruit betekenen. Brandjes blussen is makkelijk, 
problemen op fundamenteel niveau aanpakken zodat ze echt 
verdwijnen is veel moeilijker. 

6. Een goede voorbereiding 
"Alles staat of valt met een goede voorbereiding." kan als een cliché 
klinken. Toch wordt dit bij ieder World Café opnieuw bevestigd. Voor 
een 'goede voorbereiding' heb je een projectgroep nodig die de vraag 
kan formuleren waar het echt om gaat, die inspirerend werkt en 
anderen enthousiast kan maken. Het is een heterogene groep met 
mensen die men in het World Café wenst. Participatief werken start bij 
het samenstellen van deze groep. Durf in de groep ook mensen te 
vragen die er andere ideeën op na houden dan die van de organisator. 
Indien enkel 'gelijkgestemden' in de groep zitten is de kans groot dat 
het World Café louter de bestaande ideeën bevestigt en blijft 
'vernieuwing' uit. 
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Dialogeren is niet vanzelf-sprekend. 

Dialogeren is een dimensie hoger dan een goed gesprek houden.  De 5

kenmerken van een dialoog - en waar we in een World Café naar 
streven - zijn ondermeer: 

- De deelnemers beschouwen elkaar als partners van een 
gemeenschappelijke 'onderneming'. 

- De partners staan open voor elkaars visie en zijn bereidt de eigen 
visie in vraag te laten stellen. Er is geen enkel inhoudelijk veto. 

- Er is een volledige gelijkwaardigheid tussen de partners.  
- De dialoogpartners hebben een gemeenschappelijk belang, meestal 

verwoord in de focus of het thema. 
- De dialoogpartners nemen de volle verantwoordelijkheid op zich 

voor wat ze inbrengen, zowel verbaal als non-verbaal. 
- De invloed van de non-verbale communicatie wordt ernstig 

genomen. 
- Luisteren om te begrijpen is belangrijker dan spreken. 
- Open vragen zijn de 'ruggengraat' van een dialoog. 
- Verschil in mening en in visie is een opbouwend element, niet iets 

dat afstand schept tussen de gesprekspartners. 
- Het aandachtspunt ligt in het midden, buijh de vraag, niet bij een 

van de dialoogpartners of het belang van de organisator! 
- De resultaten van een dialoog zijn 'eigendom' van alle partners. 
- Een dialoog vereist aandacht en verloopt bijgevolg trager dan een 

gewoon gesprek en veel trager dan een discussie of een debat. 
- Bij een dialoog is het af en toe overstappen op meta-niveau een 

constructieve stap: Hoe zijn we hier en nu aan het praten? Hoe 
verloop het proces van ons gesprek? 

 Lees meer in: Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?5
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De zes dialoogregels in een eenvoudig model gestoken: de vijf vingers 
van je hand en de handpalm. 
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Open vragen stellen 
Constructieve vragen stellen  

De juiste vraag voor deze dialoog 
= een vragende houding

Je primaire reacties terughouden. 
Aandacht voor je gevoelens en  

je eigen behoeften.  
Focussen op wat belangrijk is. 

= een aandachtzame houding

Volledig aanwezig zijn,  
hier, nu, bij de ander.  

Actief en empathisch luisteren. 
= een luisterende houding

Op het juiste moment stilte laten, een pauze, 
rusten, loslaten, ermee ophouden. 

= een positief assertieve houding

Iedere inbreng verwelkomen, 
waarderen en verbinden met  
wat reeds in het midden ligt. 

= een waarderende houding

Zorgvuldig communiceren, 
je gevoelens en je inzichten 
delen zonder te oordelen.  
Je inbreng kort en bondig 

houden. 
= een delende houding

© Francis Gastmans



Wat kunnen de resultaten zijn van een 
World Café? 

Via een World Café kan je op de drie aspecten van de communicatie 
resultaten verwachten:  
- inhoudelijk  
- relationeel  
- procesmatig 

Inhoudelijk  
= de formele inhoud van de dialoog; het thema dat wordt behandeld 
via de vraag die op tafel ligt; de focus van het gesprek; daar waar het 
gesprek om draait.   

Rond die inhoud kunnen concrete antwoorden worden gevonden en 
verzameld. Het is noodzakelijk om duidelijke doelen voorop te stellen. 
Een World Café is een café zonder 'café-praat'. Welke inzichten wil je 
(helpen) bereiken? Welk type antwoord verwacht je? Hoe moeten de 
ideeën of tips geformuleerd zijn? Hoe concreet wil je de antwoorden? 
Wil je behalve afzonderlijke concrete antwoorden ook de onder-
liggende structuur vinden? Is een gesprek aan de oppervlakte 
voldoende of wil je een of meerdere onderliggende niveaus 
ontdekken? Welke verbanden wil je naar boven krijgen? … enz.  
Wil je concrete resultaten boeken dan moeten de vraag (het thema) en 
de opdrachten zeer concreet geformuleerd zijn en moet er materiaal ter 
beschikking zijn om duidelijk vorm te kunnen geven aan de 
antwoorden. Het meest belangrijke is het formuleren van 'de vraag 
waar het werkelijk om gaat'. Er is een rechtstreeks verband tussen het 
formuleren van het thema via een 'betekenisvolle vraag' en de 
inhoudelijke resultaten die men bekomt!  De formele inhoud van een 
dialoog kan ook betrekking hebben op de relaties van de deelnemers 
(bv. de vraag: Hoe maken we ons team hechter en performanter?). 
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Relationeel  
= dat wat er tussen mensen gebeurt tijdens het World Café; hoe ze 
zich naar elkaar gedragen; wat het effect is van de samenwerking; 
hoe ze zich betrokken voelen bij het gebeuren. Maar ook: hoe ze zich 
voelen tegenover de organisatie; hoe ze zich als deelnemer verhouden 
tot de organisator van het World Café; hoe ze zich aangesproken en 
behandeld voelen.  

Het effect op relationeel vlak kan onrechtstreeks worden gemeten, bv. 
via: een evaluatieformulier op het einde van het World Café; het vast-
stellen van de tijd van het napraten; het aantal contacten dat wordt 
gelegd tijdens de 'vrije' momenten; sfeer-indicatoren; de levendigheid 
van de gesprekken; de mate waarin de deelnemers meewerken en zich 
houden aan de spelregels, … enz. Het lijkt niet eenvoudig om concrete 
resultaten voorop te stellen voor het relationele aspect. Toch is het 
nodig ook hier duidelijk te zijn. Met welke blik wil je de mensen het 
World Café zien verlaten? Welke sfeer wil je in het World Café creëren 
en hoe ga je die meten? Welke relaties wil je zien veranderen na het 
World Café en hoe? Hoe wil je de deelnemers zich achteraf verhouden 
tot de organisatie en/of tot het thema? Op welke manier wil je dat de 
beslissingen van de organisatie - als gevolg van een World Café - 
worden ontvangen en gedragen? … enz. 

Procesmatig  
= de manier waarop het proces van het World Café verloopt (het 
verkennend gesprek; de werkbijeenkomsten ter voorbereiding; het 
World Café zelf; de evaluatie en de communicatie achteraf), de 
methodes die worden gebruikt; de opeenvolgende stappen; het effect 
van de methode op het voeren van een dialoog (i.p.v. te discussiëren); 
de procedures die worden gevolgd; hoe het gesprek tussen deelnemers 
verloopt; de manier waarop ze samenwerken; … enz.  

Het waarnemen van het proces is belangrijk om het verloop van het 
World Café naderhand te kunnen evalueren. Met de waarnemingen 
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kan je ook beoordelen of de gebruikte methode op andere momenten 
nuttig kan zijn en op welke manier ze dan aan de concrete vraag moet 
worden aangepast. Je kunt hier concrete resultaten vooropstellen bij 
de voorbereiding van een World Café. Zo kan je vooropstellen dat de 
aanpak er toe moet leiden dat er gedisciplineerd wordt gewerkt, dat 
iedereen participeert, dat bepaalde vaste groepjes open staan voor 
andere partners, … enz. Het resultaat van een World Café is ook af te 
lezen aan het gedrag van de deelnemers nadien. Hoe wordt er nu 
samengewerkt? Is er iets veranderd aan de manier waarop problemen 
worden aangepakt? Hoeveel openheid tonen de deelnemers nu naar 
elkaar? Worden er andere procedures gevolgd? Welke aspecten van de 
methode heeft men ingevoerd in het dagelijks werk? Heeft men zin om 
op deze weg verder te gaan? Wat is de volgende vraag van de 
deelnemers?  … enz. 
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Een relationele visie op de organisatie 
van een World Café 

In een 'klassieke' visie is voor een organisator het globale doel van een 
World Café zeer vaak "informatie verzamelen en verwerken" of "de 
deelnemers de gelegenheid geven om met elkaar te dialogeren" of 
"een actie op gang krijgen bij de deelnemers via de dynamiek die een 
World Café kan creëren". De doelen van de organisator zijn daarbij 
verschillend van wat de deelnemers voor zichzelf willen bereiken door 
deel te nemen. De ganse actie is daardoor meestal relationeel 
eenrichtingsverkeer: de organisator heeft info nodig en vraagt die op, 
daarna worden de gegevens verwerkt en tenslotte zal men iedereen 
informeren. 

Een andere visie is mogelijk in de relatie organisator-deelnemers: 
relationeel tweerichtingsverkeer.   
Door deze visie krijgt de aanpak van de diverse aspecten van de World 
Café een andere 'kleur'. Dan wordt bv. de methode  "dialoog" die men 
af en toe tracht toe te passen  niet een 'methode' maar een wezenlijk 6

bestanddeel van de relatie. Dan wordt er gewerkt aan een "duurzame 
communicatie" . Dan wordt de opdracht 'ondervraag de deelnemers' of 7

'laat de deelnemers met elkaar praten' gewijzigd in de opdracht 'bouw 
een relatie op met de deelnemers waarin gelijkwaardigheid, weder-
zijdsheid en wederkerigheid de normen zijn en waarin je samen naar 
oplossingen zoekt en er de verantwoordelijkheid voor opneemt'.   
Dit betekent concreet dat een organisator niet zomaar iets komt halen 

  ‘dialoog' wordt meestal niet correct toegepast - bv. vriendelijk elkaar toelaten een 6

monoloog te voeren is geen dialoog; vriendelijk wachten tot de ander uitgesproken is, 
is niet 'dialogisch luisteren'; zich niet engageren en geen verantwoordelijkheid nemen 
in het gesprek is geen dialoog

 duurzame communicatie = werken aan een duurzame relatie, aan een duurzaam 7

contact, duurzame communicatie is niet duurzame middelen inzetten voor de com-
municatie  
Lees meer in: Duurzaam’ zeg je. Wat bedoel je?
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bij de deelnemers - in casu informatie - maar dat vanuit een relatie 
samen wordt gekeken welke informatie nuttig is, hoe die informatie 
wordt verwoord en opgeschreven, wat er met die informatie zal 
gebeuren, welke het engagement is van ieder (organisator én 
deelnemers) naar het uitwerken van de resultaten, welke wederzijdse 
afspraken er dienen te worden gemaakt.   
Bij relationeel tweerichtingsverkeer kan de deelnemer niet louter 
'consument' zijn van de diensten van de organisator en kan de 
organisator niet louter een dienstverlenende organisatie zijn (blijven) 
die verder geen enkele verantwoordelijkheid heeft naar wat er met 
haar diensten gebeurt. 

De keuze voor 'eenrichtingsrelatie' of 'tweerichtingsrelatie' zal bepalen 
welke doelen men zal nastreven met de World Café, hoe die zal 
worden voorbereid, hoeveel tijd en energie men er zal in steken, welke 
keuzes men zal maken bij het toepassen van de methode, hoe groot het 
budget zal zijn dat men er uiteindelijk voor over heeft, ... enz.  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Goed begonnen is half gewonnen 

! Een World Café is een middel, een methode, een handig en effec-
tief werktuig. Het is geen doel op zich. Zoals voor ieder werktuig 
geldt dat het best wordt ingezet voor het juiste werk, voor de 
juiste taak, door de juiste personen. Verder geldt ook hier dat je 
het werktuig op de juiste manier moet gebruiken wil het effectief 
kunnen werken. Het formuleren van duidelijke en scherpe 
doelstellingen is een noodzakelijke eerste stap in het starten van 
het proces van een World Café. 

! Ieder World Café wordt op maat gemaakt , op maat van: 8

- het thema (welke vraag is werkelijk actueel en ‘brandend'?) 
- de doelstellingen (Wat willen we bereiken?),   
- de gewenste resultaten (Wat moet er concreet uit kunnen 

worden gehaald?),    
- de cultuur van de organisatie (Wat is de plaats van een open 

dialoog binnen de cultuur van onze organisatie?),   
- de diversiteit van de groep, hoe heterogener de groep hoe beter 

(Wie moet er allemaal bij worden betrokken?),  
- de grootte van de groep (Hoeveel mensen willen we 

samenbrengen?),  
- de omgeving (Over welke ruimte willen we beschikken?). 

! De basis van een World Café is de wil om participatief te 
werken, het geloof in de kennis-kracht van een groep en de weten-
schap dat het zoeken naar meer collectieve kennis betere resul-
taten oplevert. Het is erg belangrijk dat alvorens van start te gaan 
met de voorbereidingen, de organisator de uitgangspunten van het 
World Café kent en onderschrijft. 

 Lees meer in het hoofdstuk ‘World Café is maatwerk’ p.258
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! Wil een World Café werkelijk participatief zijn dan dienen de 
deelnemers van bij de start te worden betrokken. Een voorbe-
reidingsgroep met vertegenwoordigers van de deelnemers is in 
vele situaties een effectieve aanpak. De voorbereidingsgroep 
bepaalt de doelstellingen en de gewenste resultaten, formuleert de 
'betekenisvolle vraag’ (de vraag die de deelnemers beroert en 
aanzet tot actie), zorgt dat de uitnodiging de betrokkenheid bij het 
thema vergroot, evalueert het World Café, communiceert de 
resultaten en geeft richting aan wat er verder met deze resultaten 
kan gebeuren. 

! Een World Café is voor de deelnemers een flinke inspanning. Je 
vraagt hen: dat zij zich concentreren op 'de vraag in het midden’; 
dat zij een dialoog voeren i.p.v. te discussiëren of te trachten het 
grote gelijk te halen; dat zij luisteren naar de anderen; dat zij op 
tafel schrijven en tekenen; dat zij samenwerken om betere resul-
taten te halen; dat ze kijken op meta-niveau om verbanden te 
kunnen zien bv. tussen ideeën en oplossingen, … enz. Dat is heel 
wat! Zorg er voor dat de inspanningen gedoseerd zijn, dat de 
deelnemers voldoende pauzes hebben, dat het tempo niet te hoog 
ligt, dat je geen twee thema's tegelijkertijd aansnijdt. Maar vooral, 
dat ze ervaren dat hun gesprek zinvol is en resultaat oplevert. 

! Wil iedereen kunnen deelnemen dan moet de drempel zo laag 
liggen zodat diegene die het minst hoog kan stappen er over kan. 
Zowel het thematiseren, de uitnodiging, de opstelling van de zaal 
en de begeleiding, moeten zorgen dat de deelnemers maximaal 
kunnen participeren.  
Het World Café moet zo worden aangepakt dat de deelnemers van 
het World Café het gevoel hebben dat alles vanzelf en makkelijk 
verloopt. Daarvoor is het niet nodig aan de deelnemers op 
voorhand de methode uit te  leggen. De ganse voorbereiding moet 
zo zijn dat er slechts weinig dient te worden uitgelegd, enkel de 
spelregels, de dialoogregels en het thema.  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Wat de ervaring leert 

✓Hoe grondiger de voorbereiding hoe beter de resultaten.  
Een grondige voorbereiding betekent niet dat alles op voorhand 
muurvast moet worden bepaald. Een ervaren facilitator gaat flexibel 
om met de tijd en zal voor iedere gespreksronde 'aanvoelen' 
wanneer het tijdstip geschikt is om te ruilen van tafel. Hij zal ook 
beslissen of hij bij de start van een volgende dialoogronde al of niet 
een richtinggevende suggestie of opdracht zal geven. 

✓De vraag 'die er werkelijk toe doet' is essentieel!  
Ze wordt het best gezocht en geformuleerd samen met vertegen-
woordigers van de deelnemers die men wil bereiken. Dit gebeurt het 
liefst met een methode die de dialoog stimuleert. Ik kies er voor om 
dit te doen via een mini-café (= de methode beleven + de betrokken-
heid vergroten). In de meeste gevallen is dit een erg belangrijk 
moment voor de voorbereidingsgroep omdat dan pas de focus 
duidelijk wordt: Wat is werkelijk het probleem? Wat is de 
dieperliggende vraag, de vraag onder de vraag die we nu stellen? 

✓Er zijn geen 'gesprekleiders' nodig.  
Wanneer de zelfredzaamheid van de deelnemers maximaal wordt 
gerespecteerd loopt alles gesmeerd. De organisator of zijn 
medewerkers kunnen zonder meer deelnemen aan het World Café. 
Wanneer zij alert blijven voor de dialoogregels en de etiquette-
regels van het Café is er voldoende 'interne begeleiding'. Er is zelfs 
geen formele kennismaking nodig. Ook hier zorgen de deelnemers 
er zelf voor indien zij daar nood aan hebben. 

✓ ‘Experts’ of 'belangrijke personen' hebben geen voorrang.  
Het is niet nodig en niet wenselijk om ‘experts’, ‘specialisten’ of 
'belangrijke personen' in het World Café een voorkeursbehandeling 
te geven. Alle deelnemers worden aangemoedigd om hun ervaring 
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en  kennis in te brengen. De bijdrage van iedere deelnemer wordt in 
gelijke mate gewaardeerd, of men nu inhoudelijk expert is of niet. 

✓Hoe concreter de meningen verbonden worden hoe beter  
Hoe beter de diverse inzichten met elkaar worden verbonden, hoe 
rijker de totale 'kennis' die verzameld wordt. Via een dialoog wordt 
nagegaan waar verbinding met andere meningen, visies en bijdragen 
mogelijk is. 

✓Geef mensen tijd op te wennen  
Meestal hebben de deelnemers 1 of 2 gespreksrondes nodig om 
volledig 'in' het World Café te komen. Deze tijd moet hun worden 
gegund. Meerdere gespreksrondes (4 of 5) kunnen helpen om het 
gesprekstempo te vertragen, o.a. door de deelnemers de gelegenheid 
te geven om dieper op de zaken in te gaan. 

✓Evenwicht tussen inzichten en uitzichten  
Vooral in een World Café waar het thema 'oplossingsgericht' is 
hebben de deelnemers de neiging om snel van 'feiten' (Wat zijn onze 
ervaringen?) over te stappen op 'oplossingen' of een 'aanpak' (Hoe 
kunnen we het anders aanpakken of verbeteren?). Ze slaan daarbij 
belangrijke stappen over:  'visie' (Vanuit welke visie stel ik dit vast 
en zoek ik iets anders? Wat zijn hierin voor mij belangrijke 
waarden?) en 'doelen' (Wat wil ik bereiken? Wanneer is de vraag 
definitief opgelost?) over te slaan! Essentieel zijn ook de vragen 
naar betrokkenheid: Wat heeft deze vraag met mij persoonlijk te 
maken? In welke mate voel ik me betrokken bij deze vraag? Hoe 
verbindt het gemeenschappelijk belang de verschillende persoon-
lijke belangen? Zonder een degelijke oordeelsvorming komt je nooit 
tot gedragen originele ideeën. Je blijft dan binnen het kader de 
aloude oplossingen (die niet werken) herhalen.  
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Zorg dragen voor de nazorg 

Een World Café eindigt niet wanneer de laatste deelnemer het café 
heeft verlaten. Alle deelnemers willen weten wat het resultaat is van 
hun bijdrage, wat de organisatie gaat doen met deze resultaten en in 
welke mate zij nog kunnen bijdragen aan het uitwerken van de 
resultaten. Hoe maak je de synthese van het World Café? Hoe 
verwoord je de leerwinst? Hoe communiceer je de leerwinst? Wat ga 
je doen om de leerwinst te implementeren? Wie ga je daarbij 
betrekken?  
Bij de voorbereiding bouw je als organisatie een relatie op met de 
deelnemers. Het is deel van de nazorg om te beslissen hoe je de relatie 
zal verder zetten. Beslissingen over de nazorg dienen te worden 
genomen bij de voorbereiding in overleg met de werkgroep! 
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World Café is maatwerk 

Een World Café kan in iedere aangename ruimte doch ik verkies om 
zoveel mogelijk in een echt café te werken omdat het een toegevoegde 
waarde biedt. In alle culturen is het café de plaats waar het formele en 
hiërarchische onderscheid tussen de aanwezigen vervaagt, waar men 
'tussen pot en pint' de waarheid eens mag zeggen en waar op tafel of 
op bierkaartjes schrijven 'gewoon' is.  
Soms is een 'ongewone' ruimte de meest aangewezen plek. Plaatsen 
waar ik heb gewerkt: een voetbalstadion, een museum voor moderne 
kunst, een schouwburg, een intercultureel centrum, een oude 
fabriekshal, een treinstation. Telkenmale paste de plek bij de 
deelnemers en bij het thema van het Café en bood op die manier steun 
aan de dialoog. 

Een World Café vereist veel creativiteit. Bereid de zaken creatief voor 
anders verval je in het toepassen van een levenloze formule. Dan krijg 
je levenloze resultaten. 

Veel variaties op het standaard formaat 
Er zijn vele keuzes te maken: wel of geen kennismakingsronde 
vooraf; met of zonder badge; werken met één of met meerdere vragen; 
vragen vooraf verzamelen of hier-en-nu door de groep laten bepalen; 
deelnemers ruilen van tafel of werken met vaste groepjes en de 
tafelkleden (tekenvellen) ruilen; werken zonder of met een pauze; met 
of zonder een samenvatting halverwege; drie, vier of vijf dialoog-
rondes; dialoogrondes zonder opdracht of voor iedere ronde een korte 
suggestie of een opdracht; voor iedere ronde met een andere gekleurde 
stift schrijven of de verschillende gekleurde stiften door elkaar laten 
gebruiken; enkel gedachten bijeenleggen of streven naar diepgaand 
inzicht; uitsluitend divergerend werken of ook convergerend; 
inzichten vergroten of ook ideeën voor actiepunten verzamelen; na de 

-  -25 Versie 8.1



gespreksrondes de gegevens ordenen of de deelnemers laten 
rondlopen en zelf hun conclusies laten trekken; ... enz. 

Een dialoog hoeft niet uitsluitend al pratend te gebeuren. Je kan ook 
schrijvend of tekenend of uitbeeldend een dialoog voeren. Probeer 
eens een stil World Café waar iedereen moet schrijven, lezen wat werd 
geschreven en al schrijvend de dialoog verder zetten. Of een dialoog 
via beelden (foto's, knipsels). Of een dialoog via blanco puzzelstukken 
die de deelnemers invullen en toevoegen aan het geheel. 

Er zijn tientallen manieren om de gegevens die op de tafels worden 
geschreven en getekend te ordenen, er de belangrijkste resultaten uit te 
selecteren en die vervolgens aan de groep voor te leggen: dots kleven; 
aanstippen met kleuren; noteren op post it's die worden geclusterd; 
een grote mindmap maken; digitale foto's op een website; het verslag 
ter plekke van een externe reporter of een grafisch verslaggever; ... 
enz. 

Evenzeer zijn er tientallen vormen om de resultaten te bundelen en 
nadien terug te geven aan de aanwezigen of verder te delen met 
anderen: een boekje uitgeven; een brochure samenstellen; een bestand 
met foto's (de deelnemers, de tekenvellen, de werkbijeenkomsten, …) 
delen via het internet; een pagina op een website; een lang tekenblad 
ophangen in een gang waar iedereen door loopt; een poster 
ontwikkelen die op verschillende plaatsen wordt opgehangen; een 
stripverhaal tekenen; een project voorstellen; een bericht in een 
(plaatselijke) krant; een gelegenheidskrant uitgeven;  ... enz. 

Een tip: geef je World Café een passende naam, bv. @Work Café, Reis 
Café, Focus Café, Ontdek Café, Politie Café, S(h)IT Café, (F)Luister 
Café... 
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Meer halen uit een World Café 

Een geïntegreerde aanpak 
Een World Café als een eenmalig evenement kan zorgen voor 
degelijke resultaten zowel inhoudelijk, relationeel als procesmatig. 
Toch is een eenmalig gebeuren beperkt in wat het oplevert. Het wordt 
nog beperkter indien het evenement niet ingebed is in een groter 
geheel, bv. een project. Wil je meer halen uit een World Café dan is 
het nuttig om het World Café te organiseren als onderdeel van een 
traject (een veranderingstraject of een leertraject). Dat betekent dat 
vooraf wordt geoordeeld wat de bijdrage is van het World Café aan 
het hoger doel,  wat de plaats is binnen het traject, wat de meerwaarde 
is van het World Café (om welke reden wordt gekozen voor een World 
Café en niet een andere participatieve methode?) en hoe de (leer)winst 
kan geimplementeerd worden in de organisatie. 

Een beter zicht op de deelnemersgroep 
Veel World Cafés nodigen mensen uit zonder ze echt te selecteren en 
zijn blij indien er voldoende deelnemers komen opdagen. Vaak 
gebeurt dit in een Open Space-sfeer: wie er komt zijn de juiste 
mensen, wie er niet is moet er niet zijn.  Een World Café is echter 9

geen Open Space zelfs al ademt het wat van die sfeer!  
Het is meer dan nuttig om helder te zijn in het beantwoorden van de 
vraag: Welke deelnemers willen wij? Laten we dat aan het toeval 
over? Om welke reden? Of kiezen we onze deelnemers? Hoe dan, op 
basis van welke criteria? Wie willen we dat er zijn? Men kan bewust 
kiezen voor een bepaalde doelgroep en binnen die doelgroep voor  
bepaalde leden. Een bewuste keuze kan helpen om de groep zo divers 
mogelijk samen te stellen. 

 Lees meer in: Open Space - Een unieke leerervaring9
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Wanneer de deelnemers toekomen is een andere aanpak mogelijk 
zonder de 'spelregels' van de World Café geweld aan te doen. Men kan 
de deelnemers bij het binnenkomen vragen om een 'identiteitskaart' in 
te vullen. Daarop staan een aantal gegevens die voor de organisatie én 
voor de deelnemers nuttig zijn: bv. leeftijd, geslacht, opleiding, 
huidige job, adres, betrokkenheid bij het onderwerp, ...  De gegevens 
worden bij de start van het World Café gebundeld en aan de muur 
gehangen zodat iedereen kan zien "Hoe is deze groep samengesteld?". 
Dit is vooral nuttig wanneer men een World Café houdt binnen een 
onderzoeksproject of wanneer men de vraag heeft of de deelnemers-
groep representatief is voor de doelgroep (bv. een buurtcafé). 
Representativiteit is niet voor ieder World Café een noodzaak maar in 
bepaalde gevallen is het wel belangrijk. Bv. wanneer een World Café 
als basis dient voor het opstellen van een beleidsplan. 

Haal er samen de winst uit 
Haal op het einde van het World Café samen met de deelnemers er de 
winst uit = "oogsten".  Er zijn ook hier 101 manieren om dat te doen: 
de deelnemers prioriteiten te laten aanduiden; met een aantal 
deelnemers een grote mindmap te maken; de deelnemers 1 winstpunt 
op een post-it laten zetten en die post-it's clusteren; enz. 

Vraag feedback 
Laat de deelnemers niet het World Café verlaten zonder aan te geven 
wat het hen het meest heeft geraakt en wat het hen heeft opgeleverd. 
Het opstellen van een 'feedback-formulier' (dit is geen 'evaluatie'!) 
over de drie aspecten van een World Café (inhoud, relatie, proces) is 
vaak erg nuttig.  Stel die vragen die je helpen om nog meer leerwinst te 
halen uit het World Café. Hou het kort en bondig. Vraag enkel datgene 
wat nuttig is en vraag het op zo'n manier dat het snel begrijpbaar is 
voor de deelnemers. De feedback die je vraagt zal de werkgroep 
kunnen helpen bij het evalueren. 
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Een gespreksronde bij het afsluiten? 
Je kan een World Café op vele manieren afsluiten. De manier waarop 
je het doet zal geen invloed hebben op de inhoudelijke resultaten (die 
liggen op de tafels of hangen aan de muur) maar beïnvloedt wel de 
relaties tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de 
organisatie. Vooral in die Cafés waar acties of projecten waar in de 
toekomst de inzet van de deelnemers voor nodig zijn, is het 
noodzakelijk om bij het afsluiten nogmaals uitdrukkelijk iedereen te 
waarderen en de kans te geven om het engagement uit te drukken (bv. 
via een gesprek in een grote cirkel).  

Evalueer degelijk 
Zorg er voor dat je bij de voorbereiding een aantal meetbare 
parameters inbouwt zodat je op een degelijke manier kan evalueren. 
Spreek af met de voorbereidingsgroep op welke manier het World 
Café zal geëvalueerd en beoordeeld worden.  
Indien je in je World Café een professionele reporter hebt laten 
rondlopen, kan je hem vragen om niet alleen op het einde van het 
World Café een indruk te geven maar tevens om je te helpen bij de 
evaluatie met zijn blik als 'buitenstaander'. 

Duurzame communicatie = een duurzame relatie 
Duurzame communicatie loopt via het opbouwen van een duurzame 
relatie.  Reeds enkele malen heb ik voor een organisaties meerdere 10

World Cafés gefaciliteerd voor dezelfde doelgroep. Uit deze ervaring 
leer ik dat het herhalen van een World Café met ± eenzelfde groep 
zorgt voor een toename van de kwaliteit van de resultaten. De 
deelnemers ervaren hun 'winst' en bouwen zo aan een duurzame 
relatie. 

 Over duurzaam lees je meer in: Duurzaam’ zeg je. Wat bedoel je?10
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De begeleiding van het proces 

De begeleider of facilitator is verantwoordelijk voor de begeleiding 
van het proces van een World Café van bij het eerste gesprek. Hij zal 
alle keuzemogelijkheden duidelijk maken voor de klant, zijn ervaring 
maximaal delen, de klant wijzen op valkuilen en gevaren (een World 
Café kan mislukken) en het professioneel faciliteren van het World 
Café in functie van de keuzes van de klant.  
Hij zal de klant maximaal ondersteunen bij zijn keuzes door het 
vormgeven en begeleiden van de werkgroep.  
De keuze van een ervaren facilitator is geen luxe. 

De klant is verantwoordelijk voor alle keuzes en bijgevolg ook voor 
de effecten van die keuzes: bv. hoe mensen worden uitgenodigd en 
hoeveel deelnemers er uiteindelijk naar het World Café komen en met 
welke ingesteldheid; de mate dat de deelnemers betrokken zijn bij het 
thema en zich in de gesprekken houden aan het thema; de mate waarin 
zij kennis willen delen en niet hun gelijk trachten te halen of enkel wat 
nuttige zaken voor zichzelf komen halen; de invloed van de ruimte en 
de context op het verloop; het evalueren van de World Café; het 
implementeren of niet van de resultaten;  ... enz. 

-  -30 Versie 8.1



Ik ben een ervaren deskundige inzake World 
Café en Open Space. Ik heb meer dan 70 
World Cafés vorm gegeven en begeleid - 20 
tot 300 deelnemers, in het Nederlands, het 
Frans en het Engels. Ik heb gewerkt in 
Nederland, Denemarken, Slovenië en de VS. 
Klanten zijn bedrijven, non-profit 
organisaties, de overheid en 
opleidingsinstituten.  

Ik geniet er van dat mijn klanten en de deelnemers aan een World 
Café enthousiast zijn na afloop. Het gebeurde vaker dat ze snel een 
tweede Café wilden. Dat is niet altijd aangewezen. Het is beter om het 
Café te plaatsen in een ruimer proces van verandering. Na het World 
Café volgt best een fase van verwerking en implementatie van de 
resultaten.  
Ik heb ook veel geleerd van enkele niet geslaagde cafés. World café is 
een middel, het is een werktuig. Je moet leren om er op een professio-
nele manier mee om te gaan. Enkele keren hebben klanten zich verzet 
tegen mijn adviezen en ... liep het niet af zoals zij dachten, wel zoals ik 
gevreesd had. De ogenschijnlijke eenvoud is bedrieglijk.  

Francis Gastmans
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