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Boo(s)tcamp SciComLab - 2 juni 2019

In een middag hebben tien leden van SciCom NL met behulp van VormTaal 

verder nagedacht over het concept “mindsethuis”. Dit concept is tijdens een 

eerder boo(s)tcamp ontstaan vanuit een zoektocht naar de nieuwe rol van 

wetenschapscommunicatoren. 

De opzet van de workshop is afgebeeld op pagina 2. Na een korte inleiding 

over met mindsethuis en VormTaal begonnen we met het verzamelen van 

woorden die opkwamen bij het denken aan het concept “mindsethuis” (zie 

pagina 3). Daarna doorliepen de leden in twee groepen drie sprints met 

behulp van VormTaal waarin telkens een andere vraag centraal stond. De 

resultaten van deze sprints zijn uitgewerkt op pagina’s 4 t/m 9. 
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Boo(s)tcamp I Boo(s)tcamp II

Mindsethouse
Samenwerken (weten-
schap en praktijk) in een 
vertrouwde omgeving.

Ronde 1
Wat betekent het “mindsethuis” 
voor ons?
Einddoel: shared understanding 
over het concept “mindsethuis”

Ronde 2
Hoe ziet het mindsethuis eruit?
Einddoel: een aantal tastbare 
concepten/PvE

Plenair: recap 
boo(s)tcamp I. 

Welke woorden komen 
er in ons op als we 
denken aan het 
“mindsethuis”?

Woorden worden op een 
flip-over geschreven.

In groepen met VormTaal 
shared understanding 
creëren. 

Wat verstaan wij onder 
het “mindsethuis”?

Eindresultaat is een 
compositie van het 
“idee” mindsethuis met 
behulp van de VormTaal.

In groepen met behulp 
van de VormTaal:

Wat hebben we nodig 
om dit mindsethuis te 
realiseren?

Eindresultaat is een PvE 
voor het mindsethuis en 
een aantal concepten.

In groepen: 

Hoe ziet het mindsethuis 
er uit?

Eindresultaat is een 
uitgewerkt concept voor 
het mindsethuis. 
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Opzet workshop VormTaal - Boo(s)tcamp SciComLab 2 juni 2019
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Mindset huis

urgentie?

tijd

focus

blijdschap

rode loper
welkom

grens

picknicktafel

ontdekkenzon

vanzelfsprekend

ontvankelijk
aanvullen

ander perspectief/
invalshoek

licht

gemak

verschillende ruimtes

open

financiering

ruimte

afhankelijk

vertrouwen
luisteren

verbinden

samenwerken
waardevol

afkoelend 
strand geur

veilig

(be)grip

briesje/luchtig

chatham rule

gelijkwaardigheid

gevoelspanning?

verantwoordelijkheid

dialoog

empathie

common ground

vanaf begin

facilitator

toegevoegde waarde

Recap Boo(s)tcamp I

Welke woorden komen er in ons op als we denken aan het “mindsethuis”?
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Groep 1 - sprint 1

Voor deze groep is het startpunt “chaos” of “randomness”. Het maakt niet 

uit hoe het eruit ziet, het gaat erom dat de bouwstenen aanwezig zijn. De 

hoofdcompositie beeldt dit ook uit. Het is een startpunt vanuit waar essentie 

teruggebracht kan worden door dingen weg te nemen, toe te voegen en te 

ontdekken. 

In de kleine compositie ernaast is het wetenschappelijk proces is uitgebeeld 

als een blok kennis. Deze kubus moet gereduceerd worden tot de essentie 

die is uitgebeeld in een bol omdat je er alle kanten mee op kan.

Anarchie: als je elkaar de ruimte geeft vind je elkaar wel een keer. Het gaat 

om sfeer en een verbinding in doel. Nog nadenken over:

• Wat is de drang/urgentie voor bedrijven om aan tafel te komen/om te 

investeren voor ruimte.

• Hoe neem je personen mee die behoefte hebben aan meer structuur en 

concrete dingen? 

“Met VormTaal betreft het geen kennis maar een 

collectief weten” - Chantal Jose
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Groep 1 - sprint 2

Tijdens de tweede sprint ontstond er een gedefinieerde ruimte. In de eerste 

versie (foto onder) is er een rechthoek gedefinieerd door een aantal “kaders”, 

daarbinnen gebeurt er van alles (met de bouwstenen uit sprint 1). Termen die 

hierbij horen zijn vrijheid, speeltuin, en beweging. Er zijn meerdere ingangen/

manieren waarop de verschillende stakeholders (wetenschappers, bedrijven, 

burgers) naar binnen worden “gelokt”. Een Chatham rule is actief om ervoor 

te zorgen dat binnen alles in vertrouwen gezegd kan worden. Later (foto 

rechts) werden de kaders iets speelser weergegeven. 

Verschillende 
ingangen

Chatham rule

Binnen: discussies op 
verschillende niveaus 
(van abstract naar 
concreet)
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Groep 1 - sprint 3

Tijdens de laatste sprint wordt de compositie nog iets aangepast. De 

compositie laat het mindsethuis als een proces zien. Er is een input (rechts) 

throughput (midden) en output (links). De throughput is nu weergegeven als 

een labyrint met verschillende (transparantie van) grenzen. Het is als het 

ware een ontdekkingstocht. Maar deze omgeving kan zich aanpassen aan 

de vraag/behoeftes van de mensen in het mindsethuis. De omgeving wordt 

vormgegeven met de aanwezige bouwstenen uit sprint 1. 

Er zijn een aantal voorwaarden aan het mindsethuis:

• Je kan je eigen omgeving vormgeven

• Chatham rule geldt

• Je neemt iets mee naar huis (bijvoorbeeld poeziealbum)

• Iedereen kan initiatief nemen

Input

Output

Throughput

Labyrint: maak je samen
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Groep 2 - sprint 1

De tweede groep heeft eerst het probleem in kaart gebracht. Samengevat 

bestaat het probleem uit de afstand van de burgers (bol) tot de bedrijven 

(kubus) en wetenschappers (piramide) en de grens tussen de laatste twee 

genoemden. Het mindsethuis is in het midden geplaatst. Belangrijk is dat 

dit een “neutraal” terrein is. De grote kubus bovenop het mindsethuis is de 

overheid. Er wordt geconcludeerd dat geen enkele partij “bovenop” moet 

staan want dat “kleurt” het huis.

Mindsethuis?

Overheid

Bedrijven

Wetenschap

Grens tussen wetenschap 
en praktijk: dichtheid kan 
verschillend zijn

Afstand tussen maatschappij 

en andere stakeholders
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Groep 2 - sprint 2 + 3

De compositie geeft vorm aan het mindsethuis. Het is een gedefinieerde 

ruimte zonder drempels. Het mindsethuis is niet aan één plek gebonden: 

mobiel/truck/pop-up? Waar buiten het mindsethuis misschien 

machtsverschillen (grootte van de vormen) zijn, is iedereen binnen gelijk.  In 

het huis vindt de verbinding plaats tussen de betrokkenen. Het onderzoek zelf 

vindt niet in het mindsethuis plaats. Het startmoment is belangrijk: eerst terug 

naar de essentie van het probleem. Het mindsethuis is een mindsetmaker: 

een facilitatie-/begeleidingsproces. Een onafhankelijke facilitator met “ijsco 

bel” (goede communicatie/lokkertje) zorgt voor de juiste mensen aan tafel en 

de juiste werkvorm.

Het mindsethuis is dus eerder een werkvorm dan een locatie. Er hangen wel 

voorwaarden aan de locatie:

• Fysieke ruimte/plek

• Open maar wel veilig/beschut

• Iedereen gelijkwaardig aan tafel

• Goede catering

• Verbonden met de werkelijkheid

Grootte = machtsverschil Lichte, open fysieke ruimte 
zonder drempels
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Openstaande vragen zijn: 

• Wie betaalt?

• Hoe krijg je mensen mee/hoe lok je mensen? -> “science duty (net als 

jury duty), emotionele argumenten

• Wie is initiatiefnemer?

• Op welke locaties kan het mindsethuis staan? Starten op festivals?

• Hoe lang zitten mensen in het mindsethuis?

• Wat is de vervolgstap? Een soort bouwpakket?
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Tot slot ...

Aan het einde van de dag hebben beide groepen een beter en 

gemeenschappelijk beeld gekregen van het concept “mindsethuis”. 

Het was erg leuk om te zien dat de twee groepen de VormTaal op een 

andere manier gebruikten, maar dat er in de show & tell momenten wel 

veel gemeenschappelijke waarden naar boven kwamen. En dit een 

voedingsbodem bleek voor verdere discussie. 

Ik hoop dat deze dag heeft bijgedragen aan een shared understanding van 

het probleem en het concept mindsethuis. Veel succes en plezier met de 

ontwikkelingen!

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun enthousiaste deelname en 

SciComLab voor de kans om deze workshop te faciliteren!

Anne Kamp


