De Digitafel Methodiek (DTM) ondersteunt groepen van professionals en
stakeholders in hun besluitvormings en creatieve proces. De groepen
krijgen met DTM niet alleen sneller inzicht inzicht over hoe deze
processen verlopen, maar leiden ook tot meer gedragen oplossingen.
Wat is de Digitafel?
De Digitafel is een touchscreen met een
oppervlak van ongeveer anderhalve vierkante
meter, waarop men door aanraken en swipen,
visuele informatie kan ordenen.

Samenwerken
Samenwerking
door
professionals
en
stakeholders
staat
centraal
bij
het
ontwikkelen
van
oplossingen
voor
(veiligheids)problemen.

De Digitafel biedt zo een fysiek platform voor
co-creatie
en
Design
Thinking
in
teamverband. De Digitafel Methodiek is
echter meer dan alleen een fysiek
instrument. Samen met het UMCG* zijn
diverse programma’s ontwikkeld die de
gebruikers in staat stellen het maximale uit
groepsbesluitvorming te kunnen halen.

Die ontwikkeling kan plaatsvinden in
verschillende domeinen, zoals:
• bij vraagarticulatie;
• over mogelijke oplossingsrichtingen;
• kiezen van uitvoerbare en gedragen
oplossingen.
TEAM-werk
Samenwerking staat centraal bij het
functioneren in een team. Dat betekent dat
individuele ontwikkeling om inbedding vraagt
in
een
lerende
organisatie.
Teamontwikkeling
kan
plaatsvinden
in
verschillende domeinen, zoals:
• inhoudelijke verdieping en
verheldering;
• besluitvorming, werkprocessen en
taakverdeling;
• onderlinge verhoudingen en
werkrelaties.
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De DTM stelt een groep van professionals in staat gezamenlijke,
overtreffende denkstappen te zetten in situaties waarin een intensief
appel wordt gedaan op hun cognitieve vermogens en op hun samenwerking.
Door het werken met DTM kunnen de
deelnemers zich niet onttrekken aan het
groepsproces en hierdoor worden zij actief
betrokken bij het ontwikkelingsproces. De
resultaten worden direct inzichtelijk
gemaakt, zijn reproduceerbaar en te delen
met de deelnemers en eventuele andere
stakeholders. Eventueel kunnen het
groepsproces en de individuele inbreng, met
behulp van boven de digitale tafel aanwezige
videocam, geëvalueerd worden.

Aangezien de DTM een generieke
ondersteuningsvorm is, kan men de hierboven
genoemde functionaliteiten ook op andere
doelgroepen en domeinen toepassen, zoals:
• Design Thinking; Shared Decision
Making;
• Versterken draagvlak;
• Opstellen missie en visie.
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Scenario’s
Met de DTM kunnen diverse scenario’s worden
behandeld. Inmiddels zijn er al een ruim aantal
programma’s ontwikkeld, die vrijwel alle
voorkomende situaties aankunnen. Op verzoek
kunnen echter ook organisatie specifieke
wensen worden ontwikkeld.

Een werkkader om elkaar in te vinden
Aangezien de DTM een generieke
ondersteuningsvorm is, kan men de hierboven
genoemde functionaliteiten ook op andere
doelgroepen en domeinen toepassen, zoals:
• Design Thinking;
• Shared Decision Making;
• Versterken draagvlak;

Ervaringen & Resultaten
De afgelopen maanden zijn een aantal pilots
gedaan en zijn deze geëvalueerd.
Uit de resultaten van de enquête en de
interviewvragen blijkt dat er positief wordt
gekeken naar dit nieuwe instrument. Ook uit
tal van testimonia blijkt dat de DTM een
veilige, effectieve en efficiënte setting biedt
om te problemen te analyseren, oplossingen te
bedenken en toe te passen en vaardigheden te
oefenen.
De meest werkzame factoren zijn weergegeven
in de linker figuur.

Neem voor meer informatie wat de Digitafel Methodiek voor u kan betekenen contact op met de
Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV).
Gerard-Jan Brummer: 06 1907 94 27; gerard-jan.brummer@sivv.nl
Paul Pattynama: 06 2252 38 56; paul.pattynama@sivv.nl
* de tekst en foto’s en afbeeldingen op bladzijde 3 en 4 zijn afkomstig van het Wenckeback Instituut UMCG
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