
PRO ACTION CAFE
PRO ACTION CAFE is een werkvorm om 

de collectief aanwezige intelligentie van 

een groep te benutten bij het oplossen 

van individuele vragen. Centraal staat 

een thema, vraagstuk of onderwerp waar 

iemand hulp bij wil. In een groep kunnen 

meerdere mensen aangeven dat zij een 

onderwerp hebben om in te brengen. 

Het gaat om iets dat je verder wilt 

brengen, in het werk of meer persoonlijk. 

Iets waar je actie in wilt creëren. 

Vervolgens staat deze vraag gedurende 

drie gespreksrondes centraal, waarin de 

vragensteller met wisselende groepjes 

mensen in gesprek gaat.

Hoe gaat het in z’n werk?

Het proces begint met een korte 

inventarisatie van de personen die een 

vraag of thema hebben waar ze actie in 

willen ondernemen. Er is ruimte voor: 

[grootte groep} gedeeld door 4 

vragenstellers. 

Verdeel dan de groep in kleinere groepen en 

zorg ervoor dat er een gelijk aantal groepen is 

als er vragenstellers zijn. Iedere ronde wisselt 

de groep van vragensteller. 

Er zijn drie ronden in café opstelling, waar 

iedere gespreksronde 15-30 minuren duurt. 

Alle vragenstellers gaan aan een tafel zitten, en 

blijven daar, terwijl gedurende drie rondes 

verschillende groepjes aanschuiven.

1. De eerste ronde is bedoeld om de vraag 

verder te verdiepen. Wat is de diepere 

vraag achter de vraag? Wat is het doel dat 

je wilt bereiken? Wat maakt het belangrijk? 

2. De tweede ronde gaat over wat er nodig 

is om dit te bereiken. Wat mist er nog?

3. De derde ronde is vervolgens gericht op: 

wat leer ik over mezelf, mijn vraag/project 

en de volgende stappen die nog nodig zijn? 

Deze reflectie doet de vragensteller in 

eerste instantie alleen. Op deze manier 

wordt er ruimte gecreëerd om rustig 

stil te staan bij alle input uit de twee 

eerdere rondes. De rest van de groep 

neemt 5 minuten pauze en verdeelt 

zich weer over de vragenstellers. 

4. En dan is er een laatste 

gesprekronde waarin de vragensteller 

zijn of haar reflecties deelt met de 

groep, aangeeft waar hij/zij dankbaar 

voor is, en de volgende stappen 

bespreekt. Elke vragensteller kan ook 

vragen of er mensen zijn die een 

bijdrage willen leveren aan het maken 

van deze stappen. 
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