
1-2-4-ALL: kom snel tot de kern met de hele groep 
1-2-4-ALL:

Elke deelnemer begint in stille 
zelfreflectie met de vraag die de 
begeleider heeft voorgelegd aan 
de groep.

Dan ga je in tweetallen verder. 
Je bespreekt met iemand anders 
elkaars antwoord op de 
centrale vraag.

De tweetallen gaan verder in 
viertallen. Per viertal worden de 
belangrijkste inzichten 
verzameld.

En plenair deel je dan de 
belangrijkste inzichten uit de 
tweetallen.

1 2 4 all

Voorbereiding van de begeleider:
• Allereerst: welke activerende vraag leg je de 

groep voor? 
• Denk eerst goed na wat je doel is. Benieuwd 

naar vervolgstappen die deelnemers zien? 
Neem dat mee in je vraag. En laat je 
vervolgens verrassen door de antwoorden.

• Leg het proces kort en helder uit.
• Het gaat niet zozeer om meeste stemmen 

gelden maar om wat er in de groep leeft. Volg 
de energie.

Waarom?
• Deze werkvorm helpt je om in 

korte tijd IEDEREEN actief te 
laten deelnemen. 

• Helpt om de diversiteit in het 
team te benutten.

• Ook introverte deelnemers 
krijgen de kans om zich te 
uiten.

• Werkt met ELKE GROEP.
• Deelnemers zijn zelf eigenaar.

Hoe?
• Het begint met zelfreflectie
• Vervolgens bespreek je die in 

enkele korte ronden.
• Op deze manier weet je heel 

snel waar de energie zit binnen 
een groep.

• Tevens een goed format voor 
een wekelijkse meeting.

• Let erop dat mensen het 
beperken tot de essentie en dat 
men niet herhaalt wat al 
gedeeld is.

Wat?
• Een energieke werkvorm waarmee je in korte 

tijd ruimte geeft aan elke deelnemer.
• Elke deelnemer denkt na over dezelfde vraagt 

en bespreekt deze in wisselende groepjes.
• Zo kan een onderwerp intensief besproken 

worden in korte tijd. De snelste variant kun je 
uitvoeren in 12 minuten (vier rondes van resp. 
1-2-4-5 minuten).

• Meerdere rondes mogelijk als je nog dieper wil 
gaan.

• 1-2-4-all is ook makkelijk te combineren met 
andere werkvormen


