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Wat is het doel?
Met deze tool organiseer je zelf een ‘Het kan dus wel sessie’. De keuze voor 
het thema, locatie en invulling van de sessie is aan jou. Met een ‘Het kan dus 
wel sessie’ kun anderen een kijkje in de keuken geven bij jouw pps. In de ses-
sie kun je ervaringen en good practices delen met het Katapult netwerk.

Voor wie is het bedoeld?
Voor iedereen die vanuit een PPS, bedrijf of onderwijsinstelling zelf een ‘Het 
kan dus wel sessie’ wil organiseren.

Wat houdt de tool in?
Deze tool bestaat uit een format voor een ‘Het kan dus wel sessie’ en is een 
hulpmiddel om richting te geven aan de sessie. Afwijken mag uiteraard. Daar-
naast is opgenomen welke vormen van ondersteuning je van Katapult kunt 
verwachten.

Een ‘Het kan dus wel sessie’ kan ook digitaal. Neem contact met ons op als je 
benieuwd bent naar de mogelijkheden en ervaringen.

Hoe gebruik je de tool?
1. De eerste stap

Bepaal rondom welk thema of welk vraagstuk je de sessie wilt  
organiseren.

2. De tweede stap

Vul het format voor de sessie in. Voel je vrij om af te wijken daar waar je 
denkt dat dit nodig is.

3. De derde stap

Overleg met Katapult (hallo@wijzijnkatapult.nl) over je idee en de prakti-
sche zaken, zoals planning en het bereiken van je doelgroep.
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Het kan dus wel sessie
Jij bent zelf Katapult, PTvT faciliteert
Wil je zelf iets organiseren of ben je geïnteresseerd om op jouw event je pps 
onder de aandacht te brengen en denk je dat je Katapult daarbij kan gebrui-
ken? Neem contact op via hallo@wijzijnkatapult.nl.  

Wat kun je van ons verwachten?
• Presentatie format dat je kunt gebruiken en je bijeenkomst een Katapult-

tintje te geven. Inclusief korte toelichting over Katapult. 
• Vermelding van sessie op de Katapultwebsite (onderdeel agenda).
• Vooraf en tijdens bijeenkomst social media (twitter, linkedin).
• Indien gewenst meedenken met uitnodiging, zowel vormgeving/inhoud als 

verspreiding. 
• In overleg aanmeldingen bijhouden. 
• Indien beschikbaar en gewenst in overleg materiaal voor Katapult look & 

feel.
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Colofon
Ontwikkeld door Katapult.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met ons via hallo@wijzijnkatapult.nl of bel ons  
op 085-0510664.


