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Op welke manier maakten jullie een samenvatting .

Jullie hebben de keuze tussen 4 mogelijkheden …

• Markeren van kernwoorden
• Ik schreef de teksten over
• Ik schreef de teksten verkort over
• Andere…

SIDEKICK : 
Hoe deed jij dit vroeger ?
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Markeren : kernwoorden

Opschrijven : woorden , woorden en woorden

Verkort opschrijven , markeren ook nog en op een gegeven moment schoot er 
van de tekst niets meer over dan alleen maar kleuren ….
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Wat is een perfecte samenvatting  ?
Dat is voor iedereen verschillend  en dat is doen en doen en doen tot je voor 
jezelf hebt ontdekt wat voor u een goede  manier is .

Je bent een ABVV’er voor de mensen dus is het best dat je voor jezelf altijd een 
samenvatting maakt van datgene wat er gezegd werd . 

Dat je daar kan op terugvallen . 
Je goed weet waarover je praat en je een leidraad hebt

Maar een samenvatting maken is iets dat je stap voor stap zal moeten doen , 
zeker nu ! MAAR HOE ?
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Tekst lezen , grondig !

Begrijp ik de tekst ? Anders meer info vragen 

Zijn er moeilijke woorden ? Even opzoeken ---- anders gaat mss de essentie uit de tekst 
verloren

Als we dit allemaal gedaan hebben dan doen we de volgende stap , namelijk dan lezen 
we de tekst opnieuw !!

De belangrijke info ----- markeren – onderlijnen van de kernwoorden ( thema’s )

En de laatste stap
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Even terug controleren     ------ Heb ik alles ?

Misschien eens even een collega laten nalezen ????

Zo nu heb je een tekst , verslag goed samengevat en klaar !!!!
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Zo nu heb je een tekst , verslag goed samengevat en klaar !!!!

MAAR kan je aan de hand van jouw verslag op een vlotte manier mondeling feedback of 
info geven .
Kan ik de mensen juist informeren zonder ik iets vergeet ? Is het voor mij overzichtelijk ? 
Niet te veel tekst …. Etc…

Wel daar hebben we een goed hulpmiddel voor …

Namelijk Mindmappen ….
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Mind mappen is iets dat je kan gebruiken om samenvattingen te maken waarmee je 
steeds de draad terug kan oppikken maar mindmappen is ook iets dat je kan helpen bij 
een brainstorm of om te plannen en om dingen in beeld te brengen dan gewoon maar 
op te schrijven in teksten .

Maar wat is nu juist mind mappen ? 
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Dit is de spintechniek die we vaak in onze fysieke vorming gebruiken als we met jullie 
brainstormen over verschillende zaken .

Alles begint bij de kern en dan verbinden we alles wat er mee samenhangt . Zo krijg je 
een duidelijk overzicht

Bij mindmappen gaan we nog een stapje verder maar wat is dat nu juist ????
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Even kort samengevat …

Maar hoe werkt dit nu juist …..
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Alles begint bij de kern , net zoals daarnet bij de spintechniek .

Een mindmap maken begint bij de…….

TAKKEN met sleutelwoorden 
Ook SUBTAKKEN kunnen er op volgen over iets GLOBAAL maar je kan ook SPECIFIEK gaan 
.

RICHTING : dit brengt structuur en aan de hand van dit altijd in klokwijzerzin te doen is 
dit herkenbaar voor ons brein

KLEUREN : zorgt ervoor dat onze rechter hersenhelft actief deelneemt aan het proces en 
zorgt voor duidelijkheid en overzicht

TEKENINGEN : Door foto’s of symbolen te gebruiken is dit sneller herkenbaar en moet je 
niet altijd woorden gebruiken + kan je het aangenaam maken 

Heel simpel maar zo veel waarde !!!! En makkelijk , gewoon een blanco blad in 
landscape leggen en doen !

Een voorbeeld :
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Problemen in het bedrijf met het opnemen van de ADV dagen 

We hebben daarnet gesproken dat het niet alleen van toepassing is om iets samen te 
vatten maar ook om een brainstorm te doen .. Laten we dit eens samen doen .
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Zoals jullie zullen zien is dit veel uitgebreider .
De kleuren zorgen voor onderscheid van de thema’s etc….
Hiermee kan je binnen de groep van militanten duidelijke info geven hoe we dit zullen 
organiseren ,en we kunnen nog verder gaan en nog subtakken aankoppelen met wie wat 
doet  om het compleet te maken …

Als laatste wil ik jullie zeker niet onthouden waarmee we jouw toolbox de afgelopen 
periode (tijdens de online vorming ) allemaal hebben gevuld .

En het zou toch zot zijn dat ik dit dan niet even in een mindmap heb gegoten om een 
duidelijk overzicht te maken .
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Aan de slag 
Groeien
Syndicale uitdaging
Succes ervaring
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In het najaar hebben nog een vorming voor jullie klaar staan, waarbij je jullie nog kennis 
en inzichten gaan meegeven en vaardigheden laten trainen. 
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