
HARMONICA is een product van 

Elementary Works. 

We ondersteunen met Harmonica 

uw wens om te komen tot de beste 

strategie of bij het opstellen van 

een integrale agenda. Harmonica 

integreert diverse technieken en 

vormen van gesprek. We maken 

gebruik van nieuwste semantische 

web-ontwikkelingen, (open source) 

data visualisaties maar ook 

gebruiken we volledig op de 

methode toegespitste workshop 

tooling.

E L E M E N T A R Y  W O R K S  
Jacob van Ruisdaelweg 19 

06-33624912 
www.elementaryworks.com

Harmonica ondersteunt het 
gesprek: 

• de directietafel
• de stamtafel
• in het buurthuis
• in het park
• rond de speeltuin
• op de werkplek
• bij het projectteam
• voor het verslag

A A N  TA F E L

Terug naar de basis, Harmonica 
maakt een goed gesprek mogelijk. 

Gebruik nieuwste techniek en 
voer met elkaar het gesprek. 

Harmonica laat het resultaat zien.

HARMONICA 
Gesprek nieuwe stijl

http://www.elementaryworks.com
http://www.elementaryworks.com


De gemeente Haarlemmermeer werkt met 
Harmonica. Ze gebruiken het voor het 
maken van Gebiedsprogramma’s en 
participatie.

Kijk naar de verbanden van de onderwerpen en zie of 
er connecties zijn in de gesprekken.

H A R M O N I CA

Harmonica werkt met drie producten. De werkstudio, dit zijn gesprekslocaties met perfecte tooling 
voor ondersteuning van het gesprek. De experts, dit zijn onafhankelijke gespreksspecialisten. En de 

Harmonica digitale online tool, in deze tool verzamelt en toont u alle gespreksresultaten. 

WERKSTUDIO -  POLDERHUIS:   

Harmonica werkstudio. Op locatie in uw kantoor of in 
het buurthuis of in een pop up locatie. We creeren de 
optimale omstandigheden voor het gesprek. We 
hebben kaart en spelmateriaal speciaal ontworpen als 
ondersteuning bij het gesprek. De kaartjes bieden een 
goed houvast voor het gesprek.

WORKSHOP-EXPERTS:  

De experts van Harmonica helpen u bij het gesprek in het 
gebied. Het gesprek in werkt het beste met een 
onafhankelijke gespreksleider. Hiermee houdt u zelf de 
handen vrij om mee te praten terwijl de voortgang en 
kwaliteit wordt gemanaged door de expert. 

DIGITAAL -  TOOL:  

Harmonica de digitale tool. Elk gesprek, het resultaat en de 
afspraken worden vastgelegd. Met een druk op de knop 
haalt u de resultaten weer tevoorschijn. Creeer de agenda 
voor het gesprek en geef het resultaat voor alle 
deelnemers inzichtelijk weer. 

focus in thema en locatie bundel de focus tot 
samenhangende strategie

Het gesprek met kaartjes en 
een pen

Overleg en schrijf het 
resultaat op

Zie verbanden en koppel 
ontwikkelingen aan elkaar

Online analyse en 
rapportages

Implementatie van Harmonica wordt 
ondersteund in het Pop up Polderhuis. Werk 
samen op een vaste locatie voor een project of 
programma. Het pop up polderhuis staat altijd 
klaar, zowel virtueel als op locatie 


