
Waarderend onderzoeken 
toepassen
in communicatie 

—
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voor de Proeftuin Factor C – 13 juni 2019



Programma 
WORKSHOP 

—

Het 
waarderende 
gesprek

1. Introductie over waarderend onderzoeken 

2. Voorbeelden waarderend onderzoeken

3. Aan de slag: waarderende gesprekken & 

opbrengst vertalen naar ambities, 

succesfactoren, kansen en stakeholders voor 

omgevingsgericht werken.

4. Reflectie: wat kunnen we er - nog meer -

mee?



Het waarderende gesprek

Positief geformuleerd 

onderwerp onderzoeken. 

Goed gesprek: 

maakt ander soort verhalen 

vrij. Heel veel informatie.

Alle verhalen doen ertoe en 

worden gehoord

Geworteld in wat al werkt, 

beweeg je naar de toekomst. 

Faciliteert positieve 

veranderingen.



Waarderend onderzoeken:

Mensen onderzoeken samen wat werkt in plaats 
van wat er verkeerd gaat: wat geeft leven?

Het verlegt de focus van problemen naar 
perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek 
geven naar verantwoordelijkheid nemen, 
eigenaarschap en samenwerken. 

Dat levert de creativiteit, betrokkenheid, acties
en initiatieven op die nodig zijn om 
veranderingen succesvol te realiseren. 

Robbert Masselink



Uitgangspunten:

v In iedere organisatie zijn er elementen die goed werken 

v Successen uit het verleden geven mensen houvast te bewegen 

richting een onbekende toekomst 

v Door waarderende vragen te stellen (onderzoeken) richten we de 

aandacht van mensen 

v Waar je aandacht aan geeft, groeit 

v Er bestaat weinig objectieve realiteit, we creëren deze individueel 

en in continue interactie met elkaar 

v Ons handelen wordt in grote mate bepaald door onze percepties 

van de toekomst die we verwachten 



Waarderend onderzoeken: de methode 

Waaraan voldoet een goede 
(overheids)boodschap?



Van probleem naar perspectief :

v Van pestprotocol naar respectvolle omgangsvormen

v Van bagageprobleem naar excellente aankomstervaring

v Van ongewenste intimiteiten naar positieve werkrelaties 

tussen mannen en vrouwen

v Van zelf bepalen naar ‘in samenspraak’, … of naar een 

succesvol gebiedsproces, …..of naar ‘betrokkenheid 

creëren’, ….of naar ‘succesvol communiceren’.



Ervaring

Rijkdom aan informatie:

v haalbare ambities 

v succesfactoren die de 

ambities kunnen 

verwezenlijken (en wat je 

vaak al in huis hebt) 

v kansen benoemen van wat 

je al in huis hebt.



VOORBEELD - Ambities voor een gebiedsproces

We maken keuzes die er 
wezenlijk toe doen én 
vernieuwend zijn

We smeden strategische 
allianties

Partners worden goed 
gefaciliteerd

Partners krijgen elk hun 
‘shining moment’

Vertel me een verhaal over communicatie (rond een gebiedsproces) die je als 
succesvol hebt ervaren ---tot ----hoe ziet dat er straks uit?

Dit is pas het begin!



Succesfactoren gebiedsproces
wat waren de belangrijkste redenen dat de communicatie zo succesvol was?

v Samenwerking is het 
toverwoord

v We ervaren (individuele) 
problemen als gedeelde 
problemen

v We zijn niet alleen gericht op 
oplossingen maar luisteren 
en faciliteren de dialoog

v We stellen ons open en 
kwetsbaar op

v We stellen vooral vragen
v We durven te dromen en 

willen elkaar inspireren!



Verhalen voor een plein
waarderend op zoek naar hoe brengen we ons plein tot leven? 



Samenvatting

Met waarderende gesprekken 
ontsluit je een schat aan 
informatie (verhalen) waarmee je 
veranderprocessen faciliteert. 

De opbrengst van deze 
‘discovery’-fase, kun je inzetten 
om ambities, succesfactoren en 
kansen te bepalen voor je 
communicatiestrategie. 

Elke ambitie leent zich voor 
vervolggesprek. Dialoog!



Aan de slag!

Ø Wat zijn je ambities voor 

omgevingsgericht werken? 

(toekomst)

Ø Welke succesfactoren zet je in 

om ze waar te maken?

Ø welke kansen zie je om ze te 

verzilveren en 

Ø wie worden daar blij van?



Zo gaan we het 

doen

—

v Waarderend interview over creëren van betrokkenheid.  

v Interview elkaar in tweetallen (2x 15 min)

v Maak vier-zes groepjes (4-6), deel de verhalen met 

elkaar en verwerk de opbrengst in het werkvel

v Werkvel: informatie uit verhalen bespreken, analyseren 

en transporteren (1 persoon schrijft, of plak post-its). 

v Op werkvel staat aangegeven wat en waar. 

v 1 persoon uit groep neemt de leiding.

AFSLUITING

v Reflecteren op de opbrengst en mogelijkheden



Meer informatie?
Regina van de Berg
www.reginavandeberg.com
M (06) 466 90 842
—

http://www.reginavandeberg.com/

