
Hoe je community 
versterken in 2021?



• Ben je op zoek naar formats die je netwerk community 
kunnen versterken? 

• Wil je kennisdeling in je community faciliteren? 

• Vragen rond hoe je voor connectie kan zorgen in tijden 
waarin social distancing nog altijd van toepassing zijn? 

Dan is de co-minds formule de ideale oplossing. 

Elke deelnemer leert bij.

Dankzij het format steekt elke deelnemer hoe dan ook iets 
op van adviezen of uitdagingen van de anderen.

Bouwen aan een sterk netwerk.

Om de sessies compact te houden werken we in beperkte 
groep. Zo krijgen concrete herkenbare uitdagingen 
diepgang en leren deelnemers elkaar beter kennen.

Repeat.

Eén co-mind sessie smaakt direct naar meer. Het is dus de 
ideale manier om je community op een regelmatige basis 
aan te zetten tot kennisdeling. 
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Het format. 
Het concept is eenvoudig maar volgt 
een strikt proces en timing. 
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Voor alle co-Minds.

De uitdaging is een hefboom om concreet en actiegericht te denken. De 
ervaring leert echter dat de sessie even interessant is voor diegene die advies 
krijgt dan wel advies geeft. Door vooraf te kiezen voor een thema komen er 
oplossingen waar elke deelnemer wat aan heeft.

Uitdaging 

In een co-mind sessie brengen alle 
deelnemers een concrete uitdaging 
aan.

De groep selecteert de uitdaging 
waarop  dieper wordt ingegaan. 

Advies 

De geselecteerde uitdaging wordt 
verder doorgelicht en iedereen 
brengt vanuit zijn kennis en context 
een advies in. 
Wat volgt is een oefening in 
compactheid.

Actieplan 

Op het einde van de sessie wordt 
uit de ontvangen adviezen een 
aantal concrete acties afgesproken.

 



Co-Minds Facilitator

We faciliteren één co-mind 
sessie voor je. 

Co-mind Coach

We coachen je zodat je zelf 
co-mind sessies kan 
faciliteren.

Ons aanbod
Co-Mind Package

We verzorgen een reeks 
co-mind sessies van A tot Z. 

We werken op verschillende manieren samen 
met netwerk organisaties die hun leden 
kennisdeling en connectie willen bieden.

Een co-mind sessie heeft maximum 10 
deelnemers. 
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Wat mag je verwachten? 

Tijdens een online sessie van anderhalf uur, 
werken we rond een specifieke vraag. De 
co-minds zijn een klankbord groep die 
adviezen en acties formuleren rond het 
thema. 

Co-minds Facilitator.
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one can make a difference’

We faciliteren één co-mind sessie voor 
je. 

€ 450 / sessie / facilitator

Praktisch: 

• We doen een intake gesprek als 
voorbereiding

• Jullie prikken datum en brengen de groep 
samen. 

• Co-Mind sessie (maximum 10 deelnemers 
per groep) 
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Co-minds Package.

We verzorgen een reeks 
co-mind sessies van A tot Z. 

€ 2.000 / reeks

Wat mag je verwachten? 

We begeleiden een reeks van 5 online 
co-mind sessies. Elke sessie werkt rond een 
specifiek thema. We zorgen zowel in als 
tussen door voor voldoende betrokkenheid 
van de deelnemers. 

Praktisch: 

• We doen een intake gesprek en 
ondersteunen bij alle voorbereidingen

• Jullie prikken de verschillende data en 
brengen de groep samen. 

• 5 co-mind sessies (maximum 10 
deelnemers per groep) 
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Co-minds Coach.

We coachen je zodat je zelf co-mind 
sessies kan faciliteren.

€ 1.350 

Wat mag je verwachten? 

Je leert het format toepassen en hoe je de 
betrokkenheid van de deelnemers kan 
verzekeren. We coachen je zodat je vol 
vertrouwen de sessies kan organiseren en 
begeleiden. 

Praktisch: 

• We doen een intake gesprek en samen de 
voorbereidingen

• We schaduwen je eerste co-mind sessie en 
geven je bij de debrief nog extra tips en 
aandachtspunten mee. 

• We schaduwen opnieuw een co-mind sessie 
en debriefen samen. 

• Daarna kan je zelf aan de slag!



Onze coaches
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Brechtje De Splentere
plantrekkers

Lara Donners
Congaz

www.congaz.be
https://www.plantrekkers.nu/?utm_source=co-minds&utm_medium=download&utm_campaign=co-minds%20%7C%20network


Geïnspireerd door enkele handvaten op andere vragen ddie

toch voor mezelf nuttig zijn. Getriggerd door business-

uitdagingen van enkele deelnemers. Boeiend om een uur 

even de mind open te zetten. 

Steven Michiels – Zaakvoerder Common ground. 
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Het was heel fijn om de methode te leren kennen en te doen. 

Het is duidelijk dat de methodiek goed werkt om focus in de 

discussie te houden én ervoor te zorgen dat iedereen iets 

bijleert.

Kirsten Van der Stappen – Leuven MindGate | Mashup by exchange
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Congaz

Begeleidt interactieve 
bijeenkomsten. Omdat naast 
de inhoud ook het proces telt.

Een 
samenwerking 
tussen: 

plantrekkers

Brengen energie en 
daadkracht in organisaties en 
zetten een versnelling op 
groeiprojecten.
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www.congaz.be
https://www.plantrekkers.nu/?utm_source=co-minds&utm_medium=download&utm_campaign=co-minds%20%7C%20network
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