Startbijeenkomst

13.30 – 17.00
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Introductie aanpak DATT
Werkt! Deel 1

DOEL

HOE

De deelnemers hebben een
gemeenschappelijk beeld
waarom de gemeente heeft
besloten mee te doen aan de
pilot DATT Werkt! en wat het
doel is van de aanpak.

Kennismaken met beelden.
(Alle deelnemers hebben
vooraf het projectplan
ontvangen en gelezen.)

Hoe kijken de deelnemers
naar de aanpak van DATT
Werkt! Waar zitten kansen en
belemmeringen voor de
aanpak.

Een korte inleidende
presentatie over de aanpak
DATT Werkt! die start met
een sprekende film over
samenwerken. Wat is de
landelijke betekenis van de
pilot.
In groepjes van 4 wordt
uitgewisseld met welke
beelden de deelnemers naar
de bijeenkomst gekomen
zijn. Ieder groepje bepaalt
daaruit een gezamenlijk
beeld. Deze beelden worden
verzameld en komen in de
hele bijeenkomst terug.

Introductie aanpak DATT
Werkt! Deel 2

De deelnemers hebben een
duidelijk beeld van de hele
aanpak van DATT Werkt!

Tweede deel presentatie
aanpak DATT Werkt! met
leuke visuals en filmpje. De
aanpak wordt inhoudelijk
toegelicht. Wat is er uit het
diepte interview gekomen
en hoe wordt de aanpak
aangesloten op bestaand
beleid en de lokale situatie.
Hoe zetten we de burger
centraal?

2k
14.15 – 14.45

Wie zijn de deelnemers aan
de pijlers en wat is hun rol?

De deelnemers weten wie een
rol hebben in de aanpak en
wat hun inzet en
betrokkenheid is.

We delen de visie op de
sleutelfunctionarissen.
Waarom hebben zij in deze
aanpak zo’n belangrijke rol.
Hoe is de keuze gemaakt wie
mee doet aan welke pijler.

1k
14.45 – 15.00

Succesfactoren van de
aanpak.

De gezamenlijk door de
deelnemers geformuleerde
succesfactoren zijn gekoppeld
aan de doelstellingen van
DATT Werkt!

Iedere deelnemer zegt wat
voor hem/haar het succes
bepaalt. In discussie worden,
op basis van alle input, drie
succesfactoren bepaald.

1k
15.00 – 15.15

Pauze

TIJD
13.00 – 13.30
1k
13.30 – 13.45

2k
13.45– 14.15

1k
15.15 – 15.30

Een rondgang langs de
pijlers.

De deelnemers hebben
ervaren hoe de 3 pijlers
werken en wat de deelnemers
aan de 3 pijlers concreet gaan
doen.

De drie pijlers worden kort
toegelicht. We laten de
deelnemers daadwerkelijk
de inhoud van de 3 pijlers
beleven. Dit doen we door
een aantal van de
werkvormen en het spel in
minivorm met de hele groep
te doen. Ook laten we iets
zien van het digitale ‘train de
trainer’ programma voor de
sleutelfunctionarissen.

5k
15.30 – 16.45

Evaluatie

De deelnemers geven
feedback op de middag en het
programma dat aan hen is
gepresenteerd.

Hebben de deelnemers een
goed beeld van DATT Werkt!
Wat willen de deelnemers
ons meegeven om het
succes te optimaliseren?
Denken deelnemers dat
andere gemeenten met deze
module en een goede
instructie m.b.t. de
uitvoering van de pijlers zelf
met het programma aan de
slag kunnen?

1k
16.45 – 17.00

Afsluiting

Napraten met een drankje en
hapje.

Leuke en informele afsluiting
waarin het contact centraal
staat.

2k
17.00 – 17.30

Totale tijdsinvestering

16k = 4 uur

