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Ondernemersacademie @OAGroningen 21 mrt.
Voor het Ondernemerstraject Nieuwkomers Groningen waren wij namens het 
@Noorderpoort @Alfacollege getuige van het 1ste Nieuwkomers Festival in het 
@Floreshuis Erg veel leuke nieuwe contacten opgedaan.

https://twitter.com/OAGroningen
https://twitter.com/OAGroningen/status/1108790729944559616
https://twitter.com/Noorderpoort
https://twitter.com/Alfacollege
https://twitter.com/Floreshuis








Indeling Trainingsprogramma

 Omschrijving programma

 Proloog; Ik kan het niet alleen 

 De Kunst van regie nemen

 De rol van de Critical Friend en Coach

 Wat is een Critical Friend cirkel?

 De vijf verschillende fasen





Proloog; ik kan het niet alleen 
en 

De kunst van regie nemen

• Meer mensen nodig om een uitdaging verder te 
ontwikkelen

• Een Critical Friend ben je ten slotte niet alleen.

• Het doel van de Critical Friend en de Critical Friend circle is 
om het individu continue een stap verder te laten zetten in 
zijn of haar ontwikkelingstraject. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKpe2ujrLkAhVIKuwKHVhkBeYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdownbeach.overdrive.com%2Fmedia%2F1044866&psig=AOvVaw0JYb_dzx_DxzwolHFXv823&ust=1567512780926120


De rol van de Critical Friend en de Coach
De Critical Friend
◦ De rol van de Critical Friend is als een groep die met je meereist
◦ bereid is om "het te vertellen zoals het is“
◦ Ander perspectief
◦ Een kritische groep vrienden

De Coach
◦ Een coach is actief aanwezig tijdens de sessie om het proces in goede banen te leiden
◦ De coach helpt de uitgedaagde om de juiste focus te houden en structuur in het gesprek te behouden.



Wat is een Critical Friend Circle



De vijf verschillende fasen
Fase 1 Het 

samenstellen van 
de CF cirkel

Fase 2 Voorleggen 
van de uitdaging

Fase 3 
Contextualiseren 
van het probleem

Fase 4  
Ontwikkelen van 

de "demo"

Fase 5 
Terrugkoppeling 

en dialoog

Fase 1 Het samenstellen van de Critical Friend Cirkel

Fase 2 Voorleggen van de uitdaging

Fase 3 Contextualiseren van het uitdaging

Fase 4 Ontwikkelen van de “demo”

Fase 5 Terugkoppeling en dialoog



Fase 1: Het samenstellen van de Critical 
Friend Cirkel
Tijdens deze fase stelt de ‘probleem houder’ een Critical Friend cirkel samen om leden voor een 
eigen Critical Friend cirkel te selecteren zijn de volgende punten van belang. Wie nodig ik uit? 
Hoe werken we samen? Wie ben ik? Overleg de uitkomsten met de coach

Kernwoorden:

Lichte gemeenschappen

Strong en weak ties

Wie ben ik

www.123test.nl/groepsrollentest

http://www.123test.nl/groepsrollentest




Fase 2 Voorleggen van de uitdaging

Tijdens de tweede; het voorleggen, wordt de uitdaging door de uitgedaagde gepresenteerd aan 
de Critical Friends. De presentatie kan ondersteund worden met materiaal; bijvoorbeeld 
beeldmateriaal en bezoeken van plaatsen. Belangrijk is dat de Critical Friend inzien waar de 
uitgedaagde wakker van ligt.

Kernwoorden:

Wakker liggen





Fase 3 Contextualiseren van het 
probleem
Door middel van een proces van presenteren en vragen toegewerkt naar contextualiseren en 
visie ontwikkeling. 

Aangezien de CF verschillende achtergronden hebben zal de focus van elke CF anders zijn. Dit is 
een verfrissend proces, welke leidt tot nieuwe inzichten. Deze fase kan uit een aantal sessies 
bestaan. 

Kernwoorden:

Wat drijft jou

Apprecitative inquiry



Stappen Critical Friend

Achterhalen van relevante thema’s

Vragen welke waardering (rapportcijfer) geef je het thema nu

Welke acties zijn mogelijk om de waardering te verhogen voor het thema?

Hoe realistisch en acceptabel zijn de acties?





Fase 3

Moment 2

Moment 3

Moment 4

Moment 5



Fase 4 Ontwikkelen van de “demo”

De uitgedaagde moet zijn/haar eigen uitdagingen tegemoet treden. 

De demo kan vele vormen hebben 

Belangrijk is dat de demo inzicht geeft in de toekomstige situatie. Demo’s bestaan bijvoorbeeld 
uit Moodboard, fotomateriaal, (half werkzame) apps, business canvassen of posters.





Moodboard



Fase 5 Terugkoppeling en dialoog

fase 5 wordt de uitgedaagde geïnformeerd en wordt de demo getoond en besproken. De 
terugkoppeling kan op vele manieren plaatsvinden en hoeft niet fysiek te zijn. 

Kernwoorden:





Oefeningen fase 1
Oefening 1 Lichte gemeenschappen zijn anders georganiseerd

1. Licht gemeenschap zijn anders georganiseerd heeft organisatie kijk naar het onderstaande filmpje over de Friday night
skate en geef aan hoe deze georganiseerd is. https://www.youtube.com/watch?v=kf0UBoXmjOQ

2. Noem een aantal lichte gemeenschappen waar je lid van bent

3. Analyseer de organisatie van de Critical Friend cirkel, welke rollen zijn er en wat doen deze?
[coach, facilitator, uitgedaagde, critical friends]

4. Welke regels zijn van toepassing op de rollen, schrijf ze op.

https://www.youtube.com/watch?v=kf0UBoXmjOQ


Oefeningen fase 1

Strong/weak 
tie

Ontdekken van de 
mogelijkheden

Verkrijgen van 
bronnen

vergaren van 
legitimiteit 

Naam contact

Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=Y8rFqZhRLYo
•Stong en weak ties

1.bespreek met je groep waar je strong ties zijn en wie ze zijn
2.bespreek met je groep waar je weak ties zitten en wie ze zijn

Bij deze vraag heb je onderstaande onderdelen van ontwikkeling nodig:
•Ontdekken van de mogelijkheden
•Verkrijgen van bronnen
•Krijgen van legitimiteit 

a)Gedurende welke onderdeel van je ontwikkeling heb je strong ties nodig?
b)Gedurende welke onderdeel van je ontwikkeling heb je weak ties nodig?

•Open je LinkedIn account voer een netwerk analyse uit.
Figuur 3 Analyse van de ties en mogelijkheden in je netwerk

Oefening 2 Mijn netwerk in beeld brengen

https://www.youtube.com/watch?v=Y8rFqZhRLYo


Oefeningen fase 1
Oefening 3 Kernkwaliteiten ontdekken en inzetten

1 Doe de test op de volgende site: https://www.123test.nl/groepsrollentest/

2 Neem de resultaten over, presenteer deze in je groep en geef aan of jij jezelf er in herkent of juist niet en licht jouw

antwoord toe.

https://www.123test.nl/groepsrollentest/


Oefeningen fase 2
Oefening 1 Ik zie wat jij niet ziet (Welke uitdagingen zie ik?)

1 Lees het volgende verhaal en vertel welke uitdagingen jij ziet (Wat is de beste aanpak?) 
(Oefening nog in opbouw)



Oefeningen fase 3
Oefening 1 Wat drijft jou [oefening met de 6 v cyclus] 

Door middel van een rollenspel waarbij één iemand de 
uitgedaagde speelt, spelen anderen de Critical Friend 

Oefening 2 Mijn zaterdagavond

Vorm tweetallen en bevraag elkaar op de vraag “mijn 
zaterdagavond”. Volg hiervoor de principes (zie trainingsboek) 
en de vragen.



Oefeningen fase 4
Oefening 1 Casestudy ons feest

Deze casestudy is bedoeld om te oefenen met de Critical Friend 
Method

De uitgedaagde student heeft de opdracht om het eindejaarsfeest te 
organiseren voor de andere 50 studenten. Doel is om het jaar goed af 
te sluiten en volgend jaar weer vol goede moed verder te gaan. 
Vanzelfsprekend zijn er in het afgelopen jaar spanningen geweest.

Budget 1000,- beschikbaar gesteld door de school

De uitgedaagde student krijgt vijf minuten om de opdracht voor te 
bereiden. Gedurende drie ronden Critical Friends is het de bedoeling 
dat het plan vorm krijgt.



Oefeningen fase 5
Oefening 1 Reflecteren
Evaluatie van de training

Op welke vlakken kan de Critical Friend training aangepast worden om 
een training aan te bieden welke aantrekkelijker en effectiever 
studenten voorbereid op het functioneren in Critical Friend cirkels.

Subvragen

• Wat verwachte je na het lezen en ontvangen van de inleiding
• Wat is jou mening over de verschillende fases en opdrachten?
• Is aan de verwachtingen voldaan?
• Zou je zelfstandig in een cirkel kunnen functioneren?
• Zou je zelfstandig als coach aan de slag kunnen gaan?
• Denk je dat het makkelijk is om de CF methode toe te passen in het 

dagelijks leven, en waarom?
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