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Aristoteles ( een Griekse Filosoof en Wetenschapper ) 

En dat is ons doel als vormingsdienst :
Niet alleen bagage meegeven aan de deelnemers maar hen ook dingen laten doen, 
tijdens de vormingen maar ook in jullie bedrijven ermee aan de slag gaan is een
must ---- DOEN is LEREN

Zo hebben we als vormingsdienst ook onze eigen leuze , namelijk 
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Durf denken, spreken en handelen 

En dat hebben jullie gedaan !!!!

Laten we even terugkijken hoe we tot jullie thuisopdracht zijn gekomen…..
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We zijn gestart met een leuke kennismaking waarbij iedereen een leugen moest 
vertellen.
De enigste moment dat je tijdens onze vormingsweek mocht liegen trouwens ;)

De opdracht aan de groep was om er achter te komen welk de leugen was .

Een tweede stap die we gezet hebben was met het verhaal van mijn vader van 73 
die ‘s middags thuis rondliep in zijn pyjama en een boek op zijn hoofd waarbij jullie 
onmiddellijk doorhadden dat open vragen stellen de manier is om tot de kern van 
de zaak te komen. 

Tot slot … Moesten jullie een eigen verhaal brengen

Dit was om goed te kunnen erkennen waarom de LSD techniek zo belangrijk is.
Hierbij moest iemand anders de LSD toepassen en was er nog en 3e persoon die de 
taak kreeg om goed te volgen en te observeren wat er tijdens het gesprek gebeurde 
bij de persoon waarop werd doorgevraagd …. 

Iedereen heeft toen de verschillende rollen gespeeld ( verteller – doorvrager en 
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observator )
In de taak van doorvrager merkten jullie onmiddellijk op dat het niet evident was 
maar door het te doen wel duidelijker werd .

Ook in de rol als observator hebben jullie dingen zien gebeuren tijdens het gesprek 
, weten jullie nog welke?
SLIDO - woordenwolk
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Zoals we in het begin al zeiden ivm DOEN = LEREN hebben we hier in de vorming al 
onmiddellijk gemerkt dat wanneer we de techniek omzetten in de praktijk ( Trainen 
) alles vlotter begon te lopen en jullie al gemerkt hebben dat deze techniek u als 
militant enorm helpt wanneer de collega’s u aanspreken met een probleem of vraag 
.

Want ook daar hebben we bij stil gestaan ……
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Alle vragen / opmerkingen die jullie kregen van de collega’s en die we trouwens op 
flip hadden geschreven kregen jullie terug en werd de LSD op toegepast – welke 
vragen zou ik anders kunnen stellen om tot de kern van de boodschap te komen .
Al snel bleek dat jullie meer vragen konden stellen dan in een eerste instantie.

Daarbij komt ook nog dat we jullie een techniek hebben meegegeven

Namelijk ….
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De Zandloper .

De “IK” staat centraal in de zandloper. 
Je wordt als militant eigenaar van de vragen die je krijgt op de werkvloer. Zowel de 
vraag als het antwoord worden door jou doorgegeven. Zo ben jij een belangrijke 
schakel op het werk. Door vragen te krijgen en hierop een antwoord te zoeken, leer 
je steeds bij en worden zowel jij als jouw team sterker!

Welke stappen moet je zetten?

Het ontvangen van vragen:
Jouw collega’s moeten eerst en vooral weten dat ze bij jou terecht kunnen met hun 
vragen of suggesties.
Maak dat je alle informatie krijgt van jouw collega’s:
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
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Controleer indien nodig of deze informatie correct is.

Het zoeken naar een correct antwoord:
Je kan nooit alles weten. Durf dan ook aan jouw collega’s te zeggen dat je het 
antwoord snel gaat opzoeken/navragen en dit terug aan hen zal bezorgen. 
Er zijn veel infobronnen waar je antwoorden kan vinden zoals de ABVV-diensten, 
brochures, het internet…

Wel belangrijk is dat jezelf aan de slag gaat met opzoeken , zo ben je jezelf aan het 
verrijken aan info …

Het correcte antwoord terugkoppelen naar de collega:
Je geeft zelf het antwoord aan je collega’s zodat ze weten dat jij je actief inzet en 
dat ze op jou kunnen rekenen.
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We hebben jullie dingen online laten opzoeken via QR codes en laten werken met 
de befaamde “ OP ZAK “ boekjes.

Het opzoek werk was niet zo evident maar lukt wel , eens je bezig was liep alles 
vlotter …

En hier zie je ook dat onze wapens als militant niet alleen pen en papier is maar ook 
brochures, websites , enz…. Wat zouden we zijn zonder deze wapens ….. 
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Lang genoeg de tijd gehad om hiermee aan de slag te gaan , dus willen we natuurlijk 
ook resultaten .
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Hier was het enkel de zandloper toepassen tot de infobron

Dus goed de LSD techniek toepassen om tot de kern van de vraag of opmerking te 
komen
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Feedback krijgen is wat de collega wil en kan het ook zijn om een goede feedback te 
kunnen geven dat je dingen moet opzoeken of de LSD techniek opnieuw moet 
toepassen  , dat je bijvoorbeeld ook tijdens een vergadering de LSD moet toepassen 
om tot de kern van de info te komen om zo dan goede feedback te kunnen geven….

Dus ook de manier waarop jullie feedback gaven moesten jullie opschrijven als 
thuisopdracht .
We zijn benieuwd Tim en ik gaan een even kijken 
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Goed gedaan ! 
En dat zullen wij niet alleen vinden maar al die collega’s die jullie hebben geholpen 
met hun vragen en/of opmerkingen

Ongetwijfeld gaan jullie tijdens de opdracht het gevoel van voldoening hebben 
gehad dat je de collega een antwoord kon geven , dat het opzoekwerk goed was 
verlopen , etc……
Hier mag je gerust spreken van een succes
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En als je succes boekt , dan heb je de drive te pakken en wil je meer , nog collega’s 
helpen.
Hoe meer mensen je helpt des te meer vertrouwen je krijgt en ben je eigenlijk je 
eigen kennis aan het verruimen.

Een opsteker dus waar je best fier op mag zijn… Laten we eens gaan kijken welke 
successen jullie geboekt hebben…
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Beren op de weg …. 
Als ik deze zou tegen komen …. Ik zou terugdraaien , Jij TIM ?
____________________________________________________________________
____________________
…………………………..

____________________________________________________________________
____________________
Beren op de weg kan een tegenslag zijn , een onvoorziene omstandigheid , ….

Laten we eens kijken welke beren onze deelnemers tegenkwamen onderweg ..
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Noteer voor jezelf met welke syndicale uitdaging ga jij aan de slag na deze webinar ?

Waarin je wil Groeien als individu 
Syndicale uitdaging  goed uitvoeren zorgt voor een Succes ervaring en succes = 
BOOST 

DOUBLE SHOT – Afronden 

Bedankt allemaal voor jullie luisterend oor en jullie deelname aan de vele slido’s !
We gaan even in pauze en zien elkaar terug om 11u voor de Live Q&A ..

Na Live Q&A : Om 13u zien we jullie zeker terug … dan komen de collega’s Adri en 
Sven met een geweldige webinar over syndicaal redeneren . Meer hierover straks 
om 13u !!!

Zeker niet offline gaan en misschien kunnen jullie wel een foto plaatsen van jouw 
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lunch op onze ontmoetingspagina !!!!

Tot straks !
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