
 

Draaiboek Evalueren van de Wmo-raad 
 
Doel van de SWOT analyse: Een foto maken van de huidige situatie van 

de Wmo-raad: wat zijn de sterke en zwakke kanten van de Wmo raad, 

waar liggen kansen en wat zijn de beperkingen? Op deze manier krijgt de 

Wmo-raad zicht op de huidige situatie en op ontwikkelpunten. 

 

Benodigdheden: 

 4 flappen 

 Post-its 

 Pennen 

 Lijst met mogelijke onderwerpen voor SWOT (gebruik hiervoor de checklist evalueren) 

 Ruimte geschikt voor werken in groepjes 

 

Tijd: 90 minuten (indicatie) 

 

Stap 1: In kleine groepjes brainstormen over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

(20 minuten) 

Vorm 4 groepjes van minimaal 3 personen. Ieder groepje krijgt 1 onderwerp om over te 

brainstormen: Sterktes, Zwaktes, Kansen of Bedreigingen. Als er niet genoeg deelnemers zijn 

om 4 groepjes te maken, kies er dan voor om twee rondes te houden: de eerste ronde de 

sterktes/zwaktes en de tweede ronde de kansen/bedreigingen. 

Neem per groepje voldoende tijd om een goed overzicht te krijgen van jouw onderwerp: Dwing 

jezelf om bijvoorbeeld echt alleen maar in kansen te denken. Het is vaak makkelijker om in 

zwaktes te denken dan in sterke kanten van de raad. Deze komen vast in de andere groep naar 

boven en anders kunnen ze later altijd nog worden aangevuld. 

Schrijf alle punten duidelijk leesbaar op een flap. 

 

Stap 2: Presenteren van de uitkomsten 

(40 minuten) 

Laat ieder groepje in 5 à 10 minuten de uitkomsten presenteren. Benoem vooral de meest 

opvallende inzichten. Kijk of er nog aanvullingen zijn vanuit de groep en of alle punten voor 

iedereen duidelijk zijn. 

 

Stap 3: Actiepunten formuleren 

(30 minuten) 

Als alle groepjes hun resultaten gepresenteerd hebben, is de analyse compleet. Nu blijken ook 

de verbindingen tussen de verschillende onderdelen. Zo kunnen sterke kanten van de Wmo-



 

raad ingezet worden om kansen te benutten of bedreigingen op te vangen. Trek gezamenlijk 

conclusies en formuleer een aantal concrete actiepunten waar de Wmo-raad naar aanleiding 

van deze analyse mee aan de slag gaat. Zorg dat er ook een tijdsperiode per actiepunt wordt 

benoemd. Sommige zaken kunnen snel opgepakt worden, anderen actiepunten vragen om een 

lange termijn verandering. Wees realistisch in wat de Wmo-raad aan veranderingen kan 

bewerkstelligen, gezien het draagvlak en de draagkracht van haar leden. 

 

Tips 

 Vraag een externe persoon om een SWOT-analyse te begeleiden. Op die manier kan 

iedereen meedoen en is er iemand anders die zich alleen maar richt op de procesbewaking. 

 In plaats van in groepjes te brainstormen kan men ook individueel sterktes, zwaktes, kansen 

en bedreigingen op briefjes schrijven. Dan moeten wel eerst de briefjes worden geordend op 

thema, voordat het overzicht duidelijk wordt. 

 Maak foto’s van de flappen, zo is er snel en makkelijk een verslag beschikbaar. 


