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Hoofdstuk 4 van het Werkboek Onderneem ’t zelf in Welzijn bestaat uit een verzameling 

werkvormen die u kunt inzetten om het leertraject vorm en inhoud te geven. Afhanke-

lijk van de competenties die u als team of organisatie wilt versterken, kunt u kiezen uit 

een aantal werkvormen die hierbij behulpzaam zijn. Voor een aantal werkvormen zijn 

opdrachtformulieren of werkbladen nodig om de opdrachten uit te voeren. Die kunt u in 

deze pdf vinden.
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Actieplan Van Visie naar Resultaat 

1. Aanleiding. Het Actiepunt is: 

2. Doel. Wat willen jullie bereiken? (formuleer SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch, tijdgebonden) 

3. Aanpak. Hoe gaan jullie dat bereiken? 

4. Wie. Wie doet wat? 

5. Planning. Wanneer gaan jullie aan de slag?
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Kansen en bedreigingen in beeld

Kansen 
Welke drie kansen zijn voor jouw organisatie het meest relevant?

1.

2.

3.

Kies de belangrijkste kans (gebruik ook het artikel dat je hebt meegenomen). Hoe ga je 

op deze kans inspelen?

1. Waarom is dit een kans voor jouw organisatie? 

2. Hoe kan de organisatie deze kans benutten en wat is daar voor nodig?

3. Hoe zou jij in je eigen werk deze kans kunnen benutten? 

4. Bedenk 3 nieuwe producten/diensten die je zou kunnen aanbieden of nieuwe pro-

duct/markt combinaties (ook bestaande producten voor een nieuwe doelgroep) 

Bedreigingen 
Welke drie bedreigingen zijn voor jouw organisatie het meest relevant?

1.

2.

3.

Kies de belangrijkste bedreiging. Hoe ga je op deze bedreiging inspelen?

1. Waarom is dit een bedreiging voor jullie organisatie?

2. Hoe zou de organisatie moeten reageren of inspelen op deze bedreiging? 

3. Wat kan de organisatie doen om het (mogelijke) effect van deze bedreiging te 

verkleinen? 

4. Wat kun jij in je eigen functie doen om het (mogelijke) effect van deze bedreiging te 

verkleinen?



Werken met een Doelboom

Een doelboom helpt om de oorzaken en gevolgen van een probleem te achterhalen en 

de juiste oplossingen te formuleren. Daarvoor maak je eerst een probleemboom. Die 

probleemboom start met het formuleren van het centrale probleem dat je signaleert en 

waarvoor je een oplossing zou willen. Dit probleem moet concreet en scherp geformu-

leerd worden. En als een echt probleem. Dus niet: “Het gaat niet zo goed met de grut-

to”, maar: “De grutto wordt in Nederland met uitsterven bedreigd.”

Vervolgens wordt gekeken waarom dit probleem bestaat: Wat draagt ertoe bij dat het 

probleem er is, wat houdt het in stand? Voor elk van de oorzaken voor het probleem 

wordt hetzelfde gedaan: wat zijn daar de onderliggende oorzaken van? In het algemeen 

geldt dat maximaal vijf lagen voldoende zijn om de diepstliggende problemen te vinden 

die bijdragen tot het veroorzaken van het centrale probleem.

Daarna wordt hetzelfde gedaan met de gevolgen: Wat gebeurt er niet of gaat er fout 

omdat het centrale probleem bestaat? En wat is het gevolg van deze gevolgen? Ook hier 

geldt: maximaal vijf stappen naar boven laten alle gevolgen wel zien.

Als je tevreden bent over de probleemboom (het kernprobleem zit op de juiste plek, er 

zijn voldoende niveau’s van oorzaken en gevolgen benoemd, en per niveau zijn in ieder 

geval de belangrijkste benoemd), dan volgt de transformatie van de probleemboom naar 

een doelboom. Alles wat je tot nu toe negatief hebt benoemd (dit is er niet, dit gaat 

fout, dit is te weinig, dit is slecht geregeld), vorm je om naar een positieve uitspraak. Zo 

wordt in één keer duidelijk wat je centrale doelstelling is, wat er moet veranderen om 

dat doel te bereiken en welke positieve gevolgen het halen van het doel kan hebben.

Natuurlijk geldt voor het maken van een doelboom dat je dat met een groep mensen 

doet. Het mooiste is als je de uiteindelijke doelgroep betrekt bij het maken van de doel-

boom. Zo worden de problemen en de oplossingen vanuit de doelgroep geformuleerd. 

Dat zorgt ervoor dat de doelstellingen van je project concreet en reëel worden. Ook 

neemt de kans toe dat het project succesvol wordt uitgevoerd. 
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Voorbeeld Probleemboom

 Verdere gevolgen

 Directe gevolgen

 Centrale probleem

 Directe oorzaken

 Achterliggende oorzaken

Voorbeeld Doelboom

 Mogelijke impact

 Directe effecten

 Centrale doel

 Directe resultaten

 Achterliggende aanpak
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Voorbeeld gebruik probleem- en doelboom
In onderstaand voorbeeld worden een probleemboom en de daaruit voortkomende 

doelboom verder uitgewerkt. Het door een fictieve organisatie geformuleerde centrale 

probleem is: we hebben niet genoeg financiële middelen om onze huidige dienstverle-

ning aan te blijven bieden.

Ze hebben daarvoor drie oorzaken gevonden: 

Waarom hebben we niet genoeg financiële middelen?

Oorzaak A:  Subsidies van de gemeente lopen terug.

Oorzaak B: We doen niets aan fondsenwerving.

Oorzaak C: Geldgevers kennen ons niet.

Achter elk van deze oorzaken liggen diepere oorzaken. Ook die zijn benoemd:

Waarom lopen de subsidies van de gemeente terug?

Oorzaak A-1: Gemeenten hebben minder te besteden.

Oorzaak A-2: Gemeenten zijn kritischer in het besteden van subsidies aan welzijn.

Waarom doen we niets aan fondsenwerving?

Oorzaak B-1: We hebben geen kennis van fondsenwerving.

Oorzaak B-2: Fondsenwerving is niet benoemd als aparte activiteit.

Waarom kennen financiers/opdrachtgevers ons niet?

Oorzaak C-1: We hebben geen recente folder.

Oorzaak C-2: We hebben geen netwerk onder potentiële financiers.

Daarna heeft de organisatie geanalyseerd wat de gevolgen zijn van het ontbreken van 

financiële middelen:

Wat betekent het dat we niet genoeg financiële middelen hebben?

Gevolg A: Er is geen ruimte voor innovatie van de dienstverlening.

Gevolg B: We kunnen minder diensten verlenen aan burgers.

Deze gevolgen hebben op hun beurt ook weer gevolgen:

Wat betekent het dat er geen ruimte is voor innovatie van de dienstverlening?

Gevolg A-1: Aanbod van diensten sluit niet aan bij veranderende of nieuwe vragen.

Gevolg A-2: De organisatie is niet aantrekkelijk als samenwerkingspartner.

Wat betekent het dat we minder diensten kunnen verlenen?

Gevolg B-1: We bereiken onze missie maar gedeeltelijk.

Gevolg B-2:  Burgers zijn ontevreden over de organisatie.

Deze keten van oorzaken, centrale probleem en gevolgen is vervolgens in kaart gebracht 

in een probleemboom:
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 Probleemboom

Daarna heeft de organisatie de probleemboom getransformeerd tot een doelboom door 

alle problemen positief te formuleren:

Doelboom

Aanbod sluit niet aan

Teruglopende subsidies

Gemeenten 

besteden 

minder

Gemeenten 

zijn kritischer
Geen kennis

Geen 

activiteit
Geen folder Geen netwerk

Onaantrekkelijk voor 

samenwerking

Geen fondsen werving

Geen innovatie van diensten

Gebrek aan financiële middelen

Minder dienstverlening

Burgers ontevreden 

over organisatie
Missie deels bereikt

Onbekend bij geldgevers

Centrale probleem

Aanbod sluit aan

Genoeg subsidies

Gemeenten 

besteden 

genoeg

Gemeenten 

zijn minder 

kritisch

Genoeg 

kennis

Beleid  

fondsen-  

werving

Nieuwe  

folder

Levend 

netwerk

Aantrekkelijk voor 

samenwerking

Fondsen werving  

is kernactiviteit

Innovatie van diensten

Voldoende financiële middelen

Voldoende dienstverlening

Burgers tevreden 

over organisatie

Missie helemaal  

bereikt

Financiers kennen ons

Centrale probleem
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De doelboom laat een aantal dingen zien:

1.  Als de organisatie ervoor wil zorgen dat ze aan voldoende financiële middelen komt, 

dan moet ze zorgen dat fondsenwerving een kernactiviteit wordt en dat ze bekend 

raakt bij financiers en potentiële opdrachtgevers. Doel van een project zou dus kun-

nen zijn: Over een jaar heeft onze organisatie een uitgewerkte strategie en voldoende 

capaciteit voor fondsenwerving. Daarnaast is de organisatie bij minimaal 10 potentiële 

financiers/opdrachtgevers bekend. Door dieper in de doelboom af te dalen, wordt 

ook duidelijk welke activiteiten de organisatie zou moeten ondernemen: investeren 

in kennisopbouw, een beleid voor fondsenwerving maken, het informatiemateriaal 

actualiseren en uitbouwen, en een netwerk van relevante contacten opbouwen en 

onderhouden. 

2.  Waar de organisatie niets aan kan doen, is het beleid van de lokale overheid. Het 

grijze deel van doelboom is wel van belang voor de organisatie, maar niet direct beïn-

vloedbaar. De organisatie moet zich daar dus niet op richten. Tegelijk moet de orga-

nisatie wel verifiëren dat deze oorzaak niet zoveel invloed heeft op het probleem dat 

het daardoor onoplosbaar is. In het voorbeeld is dat niet zo, en kan de organisatie dus 

verder.

3.  Als de organisatie wel voldoende financiële middelen heeft, heeft dit een positief 

effect op de ruimte voor innovatie en de omvang van de dienstverlening. Let op: hier 

gaat het dus om een bijdrage aan een hoger doel. Het hebben van voldoende finan-

ciële middelen is natuurlijk niet de enige voorwaarde voor het hebben van voldoende 

ruimte voor innovatie (capaciteit en kennis zijn ook voorwaarden). 

Een goede manier om de invloed in kaart te brengen die het lagere niveau heeft op het 

hogere niveau, is om het hogere niveau als centraal probleem te benoemen. Dan kun je 

alle onderliggende invloeden als oorzaken benoemen. Een doelboom kan zo gebruikt 

worden als handig sturingsinstrument. In het voorbeeld werkt het als volgt:
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Aangepaste doelboom

etc.

Als niet het hebben van voldoende financiële middelen het belangrijkste is voor de orga-

nisatie, maar het kunnen vernieuwen van de dienstverlening, dan wordt duidelijk dat er 

meer invloeden zijn op het vernieuwen van de dienstenverlening.

Burgers zijn tevreden

Voldoende financiële middelen

In lijn met gemeentebeleid

Capaciteit om te vernieuwen

Aanbod sluit aan Aantrekkelijk voor samenwerking

Organisatie vernieuwt zich

Voldoende expertise in huis

Voldoende financiële middelenCentrale probleem
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SMART-doelen

Een bekend hulpmiddel voor het opstellen van doelen is het SMART-model. SMART staat 

voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

* Specifiek: de doelen van het project zijn gericht op een specifieke oplossing van een 

specifiek probleem. 

* Meetbaar: meetbaar wil zeggen dat je moet kunnen nagaan of het specifieke doel ook 

omgezet wordt in handelingen die meetbaar zijn. Er moet een systeem, methode of 

procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt 

is. Waaraan kun je zien dat het doel is bereikt? Welke veranderingen zijn dan zichtbaar 

en aantoonbaar?

* Acceptabel: is er draagvlak voor wat we doen? Gaat de doelgroep en/of management 

deze doelstelling accepteren? Is het in overeenstemming met het beleid en de doel-

stellingen van de organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de 

doelstelling?

* Realistisch: realistisch verwijst naar de haalbaarheid van doelen. Is er een uitvoerbaar 

plan? Zijn de inspanningen aanvaardbaar? Welke obstakels kun je tegenkomen? Welke 

ondersteuning is er nodig? Zijn er voldoende know-how, capaciteit, middelen en be-

voegdheden? Dit is belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert niet.

* Tijdgebonden: benoem het tijdpad; wanneer beginnen we met de activiteiten? Wan-

neer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt?

Hoe maak je doelen SMART? Het klinkt zo makkelijk: formuleer het gewoon specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Maar vaak staan er zinnen als:

“Doel van dit project is om te zorgen dat men een nuttige dagbesteding heeft.”

“We willen bereiken dat allochtonen en autochtonen samen dingen doen in onze wijk.”

“Na afloop moeten bestuurders weer licht aan het eind van de tunnel zien.”

In bovenstaande voorbeelden is steeds onduidelijk wat precies de uitkomsten zijn en wie 

daarvan op welke manier profiteert. Bij het formuleren van SMART-doelen is het goed 

om de volgende uitgangspunten te hanteren:

1. Stel je voor dat het project afgelopen is.  

Wat zie je dan voor je? Wat is er veranderd? En voor wie dan? Beschrijf je beeld 

vervolgens alsof het al werkelijkheid is. Dit zorgt er vrijwel altijd voor dat de doelen 

specifieker worden: “Minimaal 100 bewoners van de verzorgingshuizen X en Y in de 

gemeente Z worden door onze vrijwilligers ondersteund bij het gebruik van de com-

puter, als ze naar buiten willen en als ze een praatje willen maken.”

2. Schrijf vanuit de doelgroep.  

Bij veel projecten draait het niet om jezelf of om je organisatie, maar om iets dat de 

organisatie wil bereiken voor anderen. Welke anderen zijn dat? Benoem zo specifiek 
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mogelijk wie er echt van de project profiteren. Of nog beter: betrek de uiteindelijke 

doelgroep bij het schrijven van een projectvoorstel.

3. Denk goed na over je eigen bijdrage.  

Wat kan je organisatie daadwerkelijk toevoegen aan het project? In een project van 

een jaar met een budget van €10.000,- kun je niet de hele wereld veranderen. Den-

ken in termen van bijdragen werkt vaak heel verhelderend. Niet alleen houdt het je 

organisatie bescheiden, het laat ook zien welke andere partijen invloed hebben op 

het bereiken van het doel. Is het werkelijk realistisch te denken dat door het eenma-

lige buurtfeest dat je wilt organiseren voortaan alle allochtone en autochtone bewo-

ners gezamenlijke activiteiten gaan organiseren? Of draagt het project ertoe bij dat 

de autochtone en allochtone groepen in je buurt elkaar beter leren kennen, waardoor 

de kans toeneemt dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan? Alleen datgene wat je 

direct zelf kunt veranderen door je project en met je eigen organisatie, zou je als con-

creet doel moeten noemen. Voor de rest gaat het om je bijdrage aan het halen van 

hogere doelen.

4. Benoem op voorhand indicatoren.  

Waaruit blijkt dat het doel gehaald is, hoe maak je dat inzichtelijk voor jezelf en 

anderen? Meetbaarheid is niet eng of vervelend. Het betekent niet dat er een ‘af-

rekencultuur’ ontstaat. Goed geformuleerde indicatoren geven houvast tijdens de 

uitvoering en zorgen ervoor dat je na afloop in staat bent om aan te geven wat de 

werkelijke positieve verandering is waaraan het project heeft bijgedragen. Ze laten 

ook zien wat je niet van plan bent, en waarop je dus niet aangesproken kunt worden. 

Het benoemen van indicatoren is helaas niet altijd makkelijk. Ook hier helpt het om je 

heel concreet voor te stellen wat er aan het eind van project veranderd is: Wat bete-

kent het in de praktijk dat bestuurders weer licht zien aan het eind van de tunnel? Is 

het zo dat  minimaal de helft van de bestuurders aangegeven moet hebben dat hij/zij 

wil doorgaan? Betekent het dat het bestuur besloten moet hebben dat ze minimaal 

drie taken afstoten? Indicatoren kunnen niet altijd kwantitatief zijn. Dat houdt in dat 

ze besproken dienen te worden en dat er een grootste gemene deler gevonden moet 

worden: Wat vinden wij een goede maatstaf om het succes van ons project te meten?

5. Zet niet alles in één zin.  

De neiging bestaat om het doel van een project als één sweeping statement te pre-

senteren. Natuurlijk is het goed om datgene wat je het belangrijkste vindt als eerste 

te melden. Maar als een doel daadwerkelijk SMART geformuleerd wordt, betekent 

het vrijwel altijd dat er na die kernzin nog verdere toelichting volgt. Met name de 

acceptatie (“Dit plan wordt mede ondersteund door …”) en de meetbaarheid (“in dit 

project betekent ‘nuttig’/’gezamenlijk’ het volgende… Of de verandering geslaagd is, 

meten we af aan het volgende…”) komen in de uitwerking aan de orde.
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Persona’s 

Stap 1
Beantwoord per persona de volgende vragen: 

1. Wie zijn ze?

2. Wat is hun achtergrond?

3. Wat is hun leeftijd? 

4. Hoe ziet hun leefsituatie eruit (waar wonen ze met wie)?

5. Wat voor werk doen ze? 

6. Waarom doen ze wat ze doen?

7. Welke doelen hebben ze? 

8. Wat is de ambitie in hun leven? Hun drijfveer? Waar dromen ze van?

9.  Welke problemen hebben ze? Waar lopen ze tegen aan? In hoeverre lukt het hen 

bijvoorbeeld hun ambities te vervullen?

10. Wat zijn belangrijke normen en waarden? 

 

11. Waar komen ze op af? Waar lopen ze warm voor? Waar knappen ze juist op af?

 

12. Welke thema’s houden hen bezig?
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13. Wat is hun leerstijl?

14. Hoe ervaren zijn ze al?

 

15.  Wat is onze bijdrage? Wat willen we met ze? Welke producten/diensten hebben we 

voor deze doelgroep in huis of gaan we ontwikkelen?

16. Wat verwachten ze van ons? Wat willen ze?

Stap 2
Maak per subgroep een stappenplan om te komen tot de gewenste eindsituatie per per-

sona aan de hand van de volgende vragen: 

1. Hoe moet de gewenste situatie (van de persona) bereikt worden?

2. Welke stappen moeten er gezet worden, wat moet wanneer gebeuren?

3.  Wie (organisatie/gemeente/samenwerkingspartners) heeft welke taak bij deze 

stappen?

4. Welke verantwoordelijkheid hebben de betrokkenen? 

5. Wat wordt van de persona zelf verwacht, hoe wordt informele netwerk betrokken? 

6.  Wat is het eindresultaat? (check op uitkomsten bij gewenste toekomstsituatie van 

persona en directe omgeving)
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Ieder zijn voordeel

Beschrijf per dienst/product van je eigen organisatie de voordelen hiervan voor netwerk-

partners, opdrachtgevers, klanten en medewerkers. 

Product/dienst Voor wie: 

klant/deelnemer/gebruiker/

opdrachtgever/financier/

samenwerkingspartner

Voordeel / (maatschappelijke) 

meerwaarde

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van een welzijnsorganisatie.

Product/dienst Voor wie Voordeel 

Activiteitenaanbod voor 60+ in 

buurtcentrum De Dam in de wijk 

Rivierenstroom

Opdrachtgever gemeente Binnen de wijk Rivierenstroom is 

een activiteitenvoorziening voor 

ouderen - Wmo prestatieveld 5

Beleidsnotitie…………….

Activiteitenaanbod voor 60+ in 

buurtcentrum De Dam in de wijk 

Rivierenstroom

Senioren uit wijk Rivierenstroom Senioren hebben de mogelijkheid 

hun contacten uit te breiden

Activiteitenaanbod voor 60+ in 

buurtcentrum De Dam in de wijk 

Rivierenstroom

Thuiszorgorganisatie Doorverwijsmogelijkheid voor 

mobiele ouderen

Activiteitenaanbod voor 60+ in 

buurtcentrum De Dam in de wijk 

Rivierenstroom
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Rollenspelinstructie 

Bij het uitvoeren van een rollenspel is het de bedoeling dat een gegeven situatie wordt 

nagespeeld om inzicht te krijgen in de rol die communicatie speelt in de situatie. Het rol-

lenspel biedt verder de mogelijkheid tot inleven in de situatie, het toetsen van de vaar-

digheid om zich aan te kunnen passen aan veranderingen in een situatie, het oplossen 

van problemen en het hanteren van conflicten.

De voorbereiding van een rollenspel:

* Lees de gegeven situatie goed door. Het kan een situatiebeschrijving zijn, die iedereen 

kent. Er kunnen ook afzonderlijke beschrijvingen van rollen zijn, die alleen de spelers 

zelf onder ogen krijgen.

* Verdeel de rollen. Als de hele groep zich met het rollenspel bezighoudt, kan de groep 

verdeeld worden in subgroepjes die elk een rol voorbereiden. Er kan ook een groepje 

zijn, dat zich voorbereidt op het observeren.

* Bereid in groepjes de rol voor. Spreek in het groepje af hoe de rol eruit ziet, bedenk 

aanvullende informatie. Spreek af wie de rol gaat spelen.

* Maak afspraken over tijd en plaats.

* Bereid de observatie voor. Het is handig een lijst met observatiepunten te maken

* De docent vertelt dat hij het recht heeft het spel af te breken op het moment dat hij 

dat nodig vindt.

* De spelers leven zich gedurende enkele minuten in hun rol in.

* Spreek af of het spel wordt opgenomen op video. Als dat zo is, moet de apparatuur 

klaargezet en bediend worden. 

De uitvoering van een rollenspel:

* De spelers spelen de situatie. Iedereen houdt zich aan de omschreven situatie en maakt 

gebruik van de voorbereiding. Maar vooral reageren ze op wat hun spelgenoten zeg-

gen en doen.

* Niet-spelers observeren. Als er van te voren observatiepunten zijn opgesteld, houden 

zij zich hieraan.

* Eindig het spel spontaan. Het is ook mogelijk dat de docent aangeeft dat het spel zich 

voldoende heeft ontwikkeld of vast zit.

De nabespreking van een rollenspel:

* De spelers krijgen eerst de gelegenheid even bij te komen.

* De spelers krijgen vervolgens de gelegenheid te vertellen hoe zij het spel ervaren 

hebben.

* De niet-spelers krijgen de gelegenheid de observatiepunten toe te lichten.

* De niet-spelers krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan de spelers.

* Als er video-opnamen zijn gemaakt, kunnen deze geheel of gedeeltelijk teruggekeken 

worden.
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* Tot slot krijgen zowel spelers als niet-spelers de gelegenheid te vertellen wat ze heb-

ben geleerd van het rollenspel.

Er zijn vele variaties mogelijk op het rollenspel zoals het hierboven is beschreven.

Bijvoorbeeld:

* De incidentvorm: de situatie bestaat uit een verhaal dat plotseling wordt afgebroken, 

waarna spelers de situatie verder spelen.

* Rolwisseling: de docent stopt het spel en een of meer spelers worden vervangen of 

gewisseld, waarna het spel verder gaat.
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Observatieformulier 

Naam deelnemer:

Naam feedbackgever:

Feedbackonderdelen + of  - Toelichting

Contact met doel/onderwerp

* Heldere kernboodschap?

* Duidelijke structuur?

* Doelstelling gerealiseerd?

Contact met gesprekspartner 

* Inspelen op interesses, behoeftes en  

belangen gesprekspartner?

* Afstemmen spreekstijl op gesprekspartner?

* Houding en stemgebruik?

* Contact maken en houden met 

gesprekspartner?

Contact met jezelf

* Is verbaal en non-verbaal in 

overeenstemming? 

* Lichaamshouding en uitstraling?

* Overtuigingskracht? 

Twee sterke punten:

1. 

2. 

Twee aandachts- of verbeterpunten:

1. 

2. 

Gebaseerd op feedbackformulier Ed Grubben  

(Ed Grubben Ontwikkeling en communicatie) 
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Buitenste Binnen 

Beelden zeggen meer
Vraag de deelnemers om een beeld te kiezen dat uit¬drukt hoe zij de organisatie zien of 

ervaren. Je kunt gebruik maken van zogenaamde foto- of associa¬tiekaarten (verkrijg-

baar in grotere boekhandels) of een grote stapel boomerangkaarten (gratis kaarten die 

verspreid worden via horecagelegenheden). Bij de afsluiting van de bijeenkomst kun je 

de genodigden eventueel nogmaals vragen om een kaart te kiezen. Dat kan verrassende 

verschillen opleveren! 

Vooroordelen
Vraag de deelnemers welke vooroordelen ze hebben over jullie organisatie. Nodig 

mensen uit om zich uit te spreken en ga niet in op de vooroordelen. Noteer ze alleen op 

een flap. Op die manier ga je op een speelse manier om met beelden die er ongetwijfeld 

leven over jullie organisatie en over de mensen die actief zijn in de organisatie. Ook in 

dit geval kun je hier aan het einde van de bijeenkomst op terugko¬men door te vragen 

of het vooroordeel waar bleek te zijn. Of gaan ze met een ander beeld naar huis?
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Marketingactieplan

Stap 1
Door middel van dit marketingactieplan kun je de vijf P’s invullen. 

1. Wat is je product? (omschrijving van het aanbod) 
Wat heeft de organisatie met dit product te bieden? 

* Omschrijf zo concreet mogelijk wat het product inhoudt (onder product verstaan we 

activiteiten, diensten, programma’s of een bepaald project) en wat het de gebruiker/

klant/deelnemer biedt. 

* Voor welke doelgroep(en) is het product bedoeld (voor zover nog niet beantwoord). 

* Wat is interessant aan het product en wat krijgt de afnemer terug voor zijn 

inspanning?

2. Wat is je prijs?
Wat moeten klanten er voor over hebben om gebruik te maken van het product 

(aanbod)? 

* Welke investering in tijd (en evt. geld) vraag je van klanten/deelnemers om gebruik te 

kunnen maken van de dienst/product? (Bijv. deelname/bezoek aan een HipHop festival 

in het jongerencentrum; hoe lang duurt het, waar is het, moet ik entree betalen).

* Welke competenties (kennis, vaardigheden, houding) vraag je van deelnemers/vrijwilli-

gers? (bijv. wat moet je kennen en kunnen om als vrijwilliger actief te zijn in de schuld-

hulpverlening)  

3. Wat is je plaats?
Denk aan regionale afstand (hoeveel km moet je reizen), maar ook aan drempels in de 

beleving. Komen potentiële klanten/deelnemers/gebruikers naar jou toe of zoek je ze 

zelf actief op? 

* Waar wordt het product aangeboden of de dienst geleverd (bijv. bij mensen thuis of in 

een buurtcentrum of op straat)  

* Hoe maken potentiële deelnemers/gebruikers kennis met het aanbod van het product/

de dienst? (via mond-op-mond, het wijkkrantje, de website van de organisatie, via de 

werkers)    
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4. Wie zijn je people?
Op welke mensen draait je organisatie/team (medewerkers en vrijwilligers)? Probeer 

eens met de blik van een buitenstaander te kijken. Wat valt je op? 

* Met wie hebben de klanten/gebruikers/deelnemers te maken als ze gebruik maken van 

het aanbod? Wat zijn kenmerken van de betrokken dienstverleners (leeftijd, sekse, 

etniciteit, …) 

* Wat is typerend voor jullie organisatiecultuur?  (ondernemend/traditioneel/

vernieuwend/…)

* Wie ontmoeten de deelnemers/gebruikers evt. nog meer als ze gebruik maken van het 

aanbod (bijv. kinderen, allochtone jongeren, eenzame ouderen) 

* Met wie werkt de organisatie samen in activiteiten (bijv. scholen, politie, wijkmanager,  

beheerder) 

5. Hoe is je promotiebeleid? 
Wat doet de organisatie om het aanbod (activiteiten, producten etc.) te promoten? 

* Hoe komen potentiële klanten/deelnemers met de organisatie/het aanbod in aanra-

king, hoe vinden ze jullie? Welke kanalen en promotiemiddelen gebruik je? Denk aan: 

website, flyers, posters, evenementen, presentaties op scholen, promotieteams. 

* Voor wie zijn jullie als organisatie zichtbaar op basis van gebruikte promotiemiddelen 

en kanalen? (bijv. bezoekers bibliotheek, lezers van wijkkrant, klanten spirituele boek-

handel, bezoekers oranjemarkt) 

* Wat is jullie imago? (voor zover je daar beeld van hebt)
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Stap 2
Bepaal op basis van de antwoorden op de vragen voor elk van de 5 P’s wat al goed is aan 

de activiteit/dienst/project en wat er nog beter kan. Bedenk vervolgens hoe je die verbe-

tering kunt realiseren en welke concrete acties dat voor de komende 3 maanden vraagt. 

Gebruik onderstaande tabel, in de kolom ‘uniek’ kun je (delen van) de antwoorden van 

de vragen overnemen.

MOMENTOPNAME UNIEK! WAT KAN BETER? HOE KAN HET 

BETER?

ACTIE

De 5 P’s Waar zijn we 

goed in? (USP’s)

Waar zijn we niet 

zo goed in en 

waarom?

Hoe kunnen we 

dit punt concreet 

verbeteren?

Wat ga ik hier de 

komende 3 maan-

den aan doen?

Product

Wat is interessant aan 

mijn product en wat 

niet? Wat biedt ik en 

wat krijgt de afne-

mer terug voor zijn 

inspanning?

Prijs

Welke (tijd)inspanning, 

welke moeite moeten 

afnemers er voor over 

hebben?

Plaats

Waar vindt de acti-

viteit plaats? Welke 

locatie, wat is de 

reisafstand?

People

Wie komen afnemers 

tegen in de organisa-

tie? (leeftijdsgenoten, 

anderen)

Promotie

Hoe proberen we op 

dit moment afnemers 

te bereiken?
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Communicatiecirkel

Doelen hebben is een, ze gerealiseerd krijgen een tweede. Hoe zorg je nu dat een doel-

stelling ook werkelijk op de goede manier voor en door de goede mensen gerealiseerd 

wordt? Daarvoor maken we gebruik van een basisinstrument dat afkomstig is uit de 

communicatiekunde maar ook zeer bruikbaar is daarbuiten: de cirkel (ook wel ‘schijf van 

vijf’) als uitgangspunt:

doel

doelgroep

boodschap

middel/

activiteit

organisatie/

budget

Het principe van de cirkel is dat je die van doel naar organisatie steeds opnieuw door-

loopt. Eerst in grove lijnen: wat wil ik, voor wie, wat is mijn kernboodschap, welke mid-

delen zijn geschikt, hoe kan ik dat organiseren? Daarna steeds verfijnder. Het resultaat 

van elke doorloop levert weer nieuwe informatie voor aanpassingen en verfijnin gen in 

de volgende doorloop. Uiteindelijk kun je met dit instrument een plan in elkaar zetten 

met op elkaar aansluiten de en zorgvul dig afgewogen keuzes voor de doelstel ling, doel-

groep, boodschap, middel en organisa tie (plan ning en budget).

1. Doel
Eigenlijk is er bij de meeste plannen niet zozeer sprake van één doelstel ling, maar van 

een keten van doelstellingen, die logisch met elkaar samenhangen. Belangrijk is dat je in 

je doelstelling goed beschrijft wat je wilt bereiken. Deze doelstelling moet nauw keurig 

aangeven wát je met het project wil bereiken. Dit kan je het best zo concreet mogelijk 

aanpakken. Een goede formule voor een communicatiedoelstelling is voor een concreet 

project is: ‘De hou ding, de kennis en/of het gedrag van een be paal de doel groep ten op-

zichte van een be paald thema veran deren in een be paalde ge wenste rich ting’.

Deze doelstelling is meetbaar, toetsbaar te maken door te explicite ren wélk deel van de 

doelgroep je wilt bereiken en hóe de verandering er precies uit moet zien. Hoe concreter 

je communicatiedoelstelling geformuleerd is, hoe makkelijker te evalueren is of je de 

doelstelling ook gehaald hebt. 
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2. Doelgroep
Wil een concrete activiteit succesvol zijn, dan moet je weten hoe je doelgroep eruit ziet. 

Wat weten ze, wat vinden ze, wat doen ze? Op basis van die informatie bepaal je waar-

mee en hoe je ze wilt bereiken. Maar over elke groep, over elk persoon is een enorme 

hoeveel heid informatie te verzamelen. Wat is nu nuttige informatie en wat is overbo-

dig? Wat zijn rele vante en onderschei dende kenmer ken voor welke fase van een bepaald 

pro ject? De kern vraag is:  Wat wil je van de doelgroep weten en waarom?

Wat is je doelgroep?

Hierbij bepaal je als het ware de ‘grove’ doelgroep. Op wie richt je je in algemene zin. 

Dit is noodgedwongen een beperking, een keuzeproces. Je kunt niet met één campagne 

de gehele Neder landse bevolking tegelijk bereiken. Die keuzes kun je maken op verschil-

len de gronden: principieel, zowel als praktisch. In het kort draait het om de vraag: Wat 

zijn voor de mijn doel relevante doel groe pen?

Wie is de doelgroep?

Om effectieve en overtuigende activiteiten te bedenken moet je weten wie je doelgroep 

is. Je moet weten wat hun houding is tegenover jouw thema, maar ook een beeld heb-

ben van wat voor personen het zijn:

* Wat vindt de doelgroep van het onderwerp?

* Wat is hun eerdere ervaring, voorkennis?

* Voor welke argumenten zijn ze gevoelig? 

* Wat vinden ze leuk of juist irriterend?

* Welke leeftijd/ achtergrond heeft de doelgroep?

* Etc.

3. Boodschap
Wat is de boodschap? De boodschap is de vertaling van je doelstelling naar de doel-

groep. Het is eigenlijk de feitelijke inhoud van wat je wilt overbrengen. Goed nadenken 

over je boodschap is vooral van belang bij activiteiten met een communicatiekarakter.

Een boodschap gaat niet alleen over feiten, is niet alleen verbaal. Een boodschap kan 

sfeer, feiten, kenmerken of gevolgen over brengen. Wanneer kies je nu voor welke in-

steek? Essentieel bij elke communicatie-uiting is dat de zender van de bood schap bij het 

formuleren van die boodschap als het ware op de stoel van de ontvanger gaat  zitten. 

De wereld even vanuit diens ogen bekijkt. Pas dan kan de zender de juiste invalshoek, 

associatie en overtuigings kracht vinden om de ontvan ger aan te zetten tot de gewens-

te bijstelling van kennis, houding of gedrag. Je kijkt dus naar de doelgroep en naar de 

informatie die die doelgroep zal aanspreken. 

4. Middel
Met een boodschap alleen ben je er niet. Vervolgens moet je bedenken via welke weg je 

de doelgroep het beste kunt bereiken. Daarvoor is het goed om eens te bedenken wat 

iemand van die doelgroep zoal doet of ziet. Welke middelen zet je in?
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De doelgroep: Voorbeelden

leest krant, blad, direct mail

luistert/ziet radio, tv, billboard 

komt werk, vrije tijd, studie , vakantie

lid/aanhanger vereniging, kerk, partij, bekendheid

ontmoet collegae, vrienden, familie

geïnteresseerd in politiek, maatschappelijke vraagstukken

Op basis van zo’n overzicht kun je bepalen voor welke type benadering de doelgroep 

interesse zal hebben. Is een persoonlijk contact beter, of een congres. Werkt een folder 

goed of is een radiospotje effectiever? Hoe zou je zo’n folder het snelst onder de doel-

groep verspreiden?

5. Organisatie
Het plannen van een activiteit gebeurt door steeds opnieuw de communicatie cirkel te 

doorlopen, de vijf segmenten steeds nauwkeuri ger op elkaar af te stem men en zo tot 

steeds duidelijker omschreven keuzen te komen. We noemen dit het cyclisch proces van 

fijn slijpen en bijsturen. 

Bij het doorlopen van de communicatiecirkel passeer je ook het segment ‘organi satie’. 

Het gaat hier in eerste instantie om de organisa tie van de activiteit zelf. Het betreft dan 

alle praktische randvoor waar den om de uitvoering van je plan soepel te laten verlo pen. 

De planning bijvoor beeld, het maken van een draai boek, maar ook het verkrijgen van 

de juiste informatie, het leggen van de juiste contacten, het in huis halen van de juiste 

deskun digheid. En natuurlijk ook het voor je plan vereiste budget in de wacht slepen. 

Bij het doorlopen van de cirkel is dit het moment waarop je expliciet stil staat bij de 

praktische haalbaarheid van je ideeën en de investerin gen die het kost om die ideeën te 

realiseren. Om dit inzichtelijk te maken, is het aan te raden om per activiteit een plan-

ningsschema te maken:

Welke actie Wanneer Wie Resultaat Kosten
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Communicatieprofiel

1. Beschrijf aan de hand van de volgende kenmerken je eigen mondelinge stijl van com-

municeren. Hoe vind je dat jezelf mondeling communiceert?

Kenmerk Beschrijving

Toon (monotoon, hoog/laag etc.) 

Tempo van spreken (snel, traag, normaal) 

Doelgericht (kom je meteen tot de kern van de zaak of 

praat je er om heen?)

Relatiegericht (maak je contact of beperk je je tot de 

inhoud?) 

Open/gesloten (laat je iets van jezelf zien of niet?)

Uitstraling (hoe kom je over?)

Sturen/volgen (leid je meestal in het gesprek of reageer je 

vooral op wat de ander inbrengt?)

Kort/lang van stof (kun je je verhaal kort 

vertellen of heb je veel woorden nodig?)

Spontaan/afwachtend 

2. Verwacht je dat anderen hier anders over denken? Zo ja, in welk opzicht?

3. Wat is het effect van jouw communicatiestijl? Krijg je anderen makkelijk mee, merk je 

dat mensen in gesprekken snel afhaken of je moeilijk kunnen volgen of worden men-

sen juist enthousiast? 

4. Maakt het nog uit met wie je een gesprek voert (een collega, een bewoner, een mede-

werker van een andere organisatie, een opdrachtgever) en zo ja, wat is het verschil in 

jouw manier van communiceren en het effect? 
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Krachtenveldanalyse

1. Inventariseer de partijen
Met welke partijen (stakeholders, doelgroepen, klanten, burgers, belangengroepen, be-

wonersinitiatieven, opdrachtgevers, financiers, partners, concurrenten) heeft de organi-

satie te maken:

a. De partijen waar je niet omheen kunt (wie bereiden voor, besluiten, hebben invloed, 

financieren of kunnen tegenhouden?)

b. De partijen waar je niet omheen wilt (wie heb je nodig, helpen, komen van pas, bie-

den voordeel?)

c. De partijen die je altijd vergeet (wie zijn aanpalend bezig, zijn achter de schermen 

bezig, hebben met de uitkomsten te maken?)

d. De partijen die lastig te vinden zijn (wie zijn niet zichtbaar, zeggen weinig, hebben 

geen direct contact, worden niet bereikt?)

e. De partijen waarvan je niet weet dat ze erbij horen (wie kan er –uiteindelijk– ook last 

of voordeel van hebben, wie vindt dat hij er wel bij hoort maar jij niet?)

2. Bepaal verhouding, overeenstemming en invloed
Bepaal in onderstaand schema voor elke partij het volgende:

* Type partij (categorie a t/m e) 

* Verhouding tot de organisatie (mate van onderling vertrouwen):  ++ / + / 0 / - / --

* Overeenstemming met de organisatie (mate waarin jullie het eens zijn): ++ / + / 0 / - / --

* Invloed op de organisatie (belang van de partij voor de organisatie):  ++ / + / 0 / - / --

de organisatie = je eigen organisatie

Partij Type partij (a-e) Verhouding Overeenstemming Invloed
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3. Plaats partners in het Krachtenveld

* Grote overeenstemming, goede verhouding: bondgenoten

* Grote overeenstemming, minder goede verhouding: coalitiepartners

* Weinig overeenstemming, goede verhouding: opponenten

* Weinig overeenstemming, minder goede verhouding: tegenstanders

* Gemiddelde overeenstemming, goede verhouding: twijfelaars 

* Gemiddelde overeenstemming, minder goede verhouding: opportunisten

* Kleine invloed: partij weergeven dmv kleine cirkel 

* Grote invloed: partij weergeven dmv grote cirkel 

Schema Krachtenveld

Grote overeenstemming Coalitiepartners Bondgenoten

Geringe overeenstemming Tegenstanders Opponenten

Weinig vertrouwen Veel vertrouwen

Opportunisten Twijfelaars

© Twijnstra Gudde 
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Omgeving in Beeld

1.  Wie zijn je (mogelijke) klant/doelgroepen? En wat zijn hun wensen en behoeften? 

(maak evt. onderscheid in verschillende subdoelgroepen) 

1b.  In hoeverre is jouw organisatie in staat om op de wensen en behoeften van de klant/

doelgroep(en) in te spelen met haar dienstverlening.  

(geef een rapportcijfer van 1-10; 1 is absoluut niet in staat – 10 is zeer goed in staat) 

1c.  In hoeverre sluit de dienstverlening van jouw organisatie nu aan bij de wensen en 

behoeften van deze klant/doelgroep(en)?       

(geef een rapportcijfer van 1-10; 1 is absoluut niet in staat – 10 is zeer goed in staat) 

2. Wie zijn je (mogelijke) vrijwilligers? Wat zijn hun wensen en behoeften?

2b.  In hoeverre is jouw organisatie in staat om op de wensen en behoeften van de vrij-

willigers in te spelen?  

(geef een rapportcijfer van 1-10; 1 is absoluut niet in staat – 10 is zeer goed in staat) 

2c.  In hoeverre komt jouw organisatie nu tegemoet aan de wensen en behoeften van de 

vrijwilligers?       

(geef een rapportcijfer van 1-10; 1 is absoluut niet – 10 is in zeer grote mate)  

3.  Wie zijn je (mogelijke) opdrachtgevers of financiers? Wat zijn hun wensen en 

behoeften?
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3b.  In hoeverre is jouw organisatie in staat om op de wensen en behoeften van opdracht-

gevers/ financiers in te spelen?  

(geef een rapportcijfer van 1-10; 1 is absoluut niet in staat – 10 is zeer goed in staat) 

3c.  In hoeverre sluit de dienstverlening van jouw organisatie nu aan bij de wensen en 

behoeften van je opdrachtgevers of financiers?       

 (geef een rapportcijfer van 1-10; 1 is absoluut niet in staat – 10 is zeer goed in staat) 

  

4.  Wie zijn je (mogelijke) samenwerkingspartners? Denk aan bedrijven, scholen, corpo-

raties en andere (vrijwilligers-) organisaties en instellingen bij jou in de buurt. Wat 

zijn hun wensen en behoeften?

5.  Met welke overheden heb je te maken? En wat zijn hun wensen en behoeften? Hoe 

je speel je hier op in? 

6.  Met welke media heb je te maken? Wat zijn hun wensen en behoeften? Hoe speel je 

hier op in?
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Bouwen aan je netwerk

Case 1: Het congres
Een spreker van MOVISIE bij een landelijke conferentie over vrijwilligerswerk heeft veel 

ervaring met vrijwilligersmanagement. Ook heeft hij hier een vernieuwend en prik-

kelend artikel over geschreven. Je hebt daarvan gehoord, maar kent het artikel niet en 

hebt de spreker nog nooit ontmoet. Je wil van hem graag advies over een probleem met 

vrijwilligers waar je mee zit, en wil hem eigenlijk uitnodigen om eens langs te komen. 

De spreker zit zich voor te bereiden op de presentatie die hij gaat geven over modern 

vrijwilligersbeleid, maar dit is de enige kans om hem te kunnen spreken. Wat doe je?

Case 2: De Nieuwjaarsborrel
Bij de nieuwjaarsborrel die door de gemeente is georganiseerd, is de voorzitter van de 

raad van bestuur van een middelgroot bedrijf aanwezig. Net als jij, is hij uitgenodigd 

door de burgemeester. Je wil het bedrijf van de voorzitter graag als sponsor voor een 

evenement dat je gaat organiseren. Het zou voor het bedrijf een mooie gelegenheid zijn 

om zich maatschappelijk betrokken te presenteren. En jij hebt het geld hard nodig, an-

ders kun je het optreden niet betalen. De voorzitter is dikke maatjes met de burgemees-

ter, ze kennen elkaar nog van vroeger. Toevallig weet je dat de vergunningen van zijn 

bedrijf niet allemaal op orde zijn en dat hij daarover in de clinch ligt met de gemeente. 

Wat doe je?

Case 3: De cursus
Je neemt niet voor niets aan deze cursus deel. Je hebt gehoord wie de andere deelne-

mers zijn en wat hun leerdoelen zijn. Met welke van de deelnemers zou je een netwerk-

gesprek willen hebben? Bepaal je doel en ga aan de slag!

Case 4: De training
Je organisatie organiseert al jaren met succes activiteiten (voor achterstandsgroepen) 

in je woonplaats. De inkomsten voor de activiteiten komen voor een belangrijk deel uit 

gemeentelijke subsidies. Behalve jouw organisatie, is er nog een andere organisatie die 

zich met andere activiteiten richt op dezelfde doelgroep. Nu heb je in de wandelgangen 

gehoord dat de gemeente eigenlijk vindt dat beide organisaties meer moeten samen-

werken en misschien zelfs wel fuseren zodat er niet twee organisaties gesubsidieerd 

hoeven te worden die zich inspannen voor dezelfde doelgroep. Je kunt afwachten waar 

de gemeente mee komt, maar je kunt dit ook voor zijn door zelf de mogelijkheden voor 

samenwerking te onderzoeken en gezamenlijke een strategie te ontwikkelen richting 

de gemeente. Tijdens een netwerktraining georganiseerd door de vrijwilligerscentrale, is 

ook de voorzitter van de betreffende organisatie aanwezig. Net als jij, blijft hij na afloop 

van de bijeenkomst nog even hangen. Wat doe je? 
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Productenspel 

Stap 1: Doelgroepen in beeld

* Inventariseer op een flip-overvel alle mogelijke doelgroepen voor jullie organisatie en 

beschrijf de kenmerken van deze doelgroepen, zowel de doelgroepen die je nu al be-

dient als mogelijke nieuwe doelgroepen. Gebruik de doelgroepentabel als hulpmiddel.

Subdoelgroep Leeftijd Auto-

tochtoon

Alloch Opleiding Wijk/Buurt Leefstijl/Interesse

Probeer zoveel mogelijk verschillende (potentiële) doelgroepen te bedenken. Als je met 

elkaar tot een lijst bent gekomen kies dan een doelgroep uit op wie je je als eerste wilt 

richten. Je kunt de volgende stappen uiteraard daarna ook nog op andere subdoelgroe-

pen toepassen. 

Tip: Als je vooraf al weet op welke doelgroep je wilt richten dan kun je direct door naar stap 2. 

Stap 2: Kenmerken van de doelgroep
In deze tweede stap ga je met elkaar zoveel mogelijk kenmerken benoemen van de (sub)

doelgroep aan wie je een nieuw product wil gaan aanbieden. Doe dit in de vorm van 

een brainstorm waarbij één iemand alle kenmerken die worden geroepen, opschrijft. 

De kenmerken kunnen op van alles betrekking hebben. Wat vindt deze doelgroep nog 

meer leuk, waar ontmoeten ze elkaar, welke communicatiemiddelen gebruiken ze, wat 

zijn hun wensen en motieven, hoe gedragen ze zich?  Bijvoorbeeld: houden vooral van 

ontspanningsactiviteiten, doen niet mee aan groepsactiviteiten, zijn moeilijk bereikbaar, 

gebruiken vooral internet om te communiceren, zijn lui, hebben weinig geld etc. etc. 

Ga niet met elkaar in discussie of een bepaald kenmerk voor iedereen uit die doelgroep 

klopt maar probeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Eventueel kun je met 

elkaar nog een top 5 of top 10 van de belangrijkste kenmerken maken door met stickers 

prioriteiten aan te geven. 
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Stap 3: Productenbrainstorm 
In de vorige stap heb je met elkaar een goed beeld gecreëerd van de belevingswereld 

van de doelgroep op wie jullie je willen richten met je nieuwe product. De volgende stap 

is het bedenken van zoveel mogelijk ideeën voor nieuwe producten (activiteiten en dien-

sten). Verdeel de groep in subgroepen van 3 personen en geef elke groep een flip-over-

vel een aantal stiften en geeltjes. Geef elke groep 5 minuten om zoveel mogelijk produc-

ten voor deze doelgroep te bedenken waarbij je rekening houdt met de kenmerken die 

je in stap 1 hebt geïnventariseerd. Zet elk idee op een apart geeltje. Na 5 minuten geeft 

elke groep zijn flap met geeltjes door aan de volgende groep. In de tweede ronde ga je 

in je subgroep weer zoveel mogelijk ideeën voor nieuwe producten bedenken en daarbij 

laat je je mede inspireren of op een idee brengen door wat de andere groep in de eerste 

ronde heeft bedacht. Vaak kom je door het idee van een ander zelf weer op een nieuw 

idee. Na deze tweede ronde kun je hetzelfde eventueel nog een derde ronde doen. Het 

is helemaal niet erg als ideeën meerdere keren voorkomen of al bestaan. Het is belang-

rijk om het oordeel uit te stellen en elkaar te stimuleren. Zorg ook dat er in deze fase 

niet gediscussieerd wordt over de haalbaarheid of aantrekkelijkheid van een idee, dat 

komt in een latere fase aan de orde.  

Tip: Je kunt er ook voor kiezen om de productenbrainstorm niet te koppelen aan een 

specifieke doelgroep maar zoveel mogelijk nieuwe productideeën te verzinnen en ver-

volgens te bespreken welke producten voor welke doelgroepen interessant kunnen zijn. 

Het kan namelijk goed zijn dat een nieuw product – misschien met een paar aanpassin-

gen – voor diverse doelgroepen interessant is. 

Stap 4: Selectie van productideeën
Nu je een flinke verzameling ideeën voor nieuwe producten of activiteiten hebt, cluster 

je de ideeën die op elkaar lijken of die op een logische manier bij elkaar passen. Hang de 

geeltjes met ideeën die op elkaar lijken bij elkaar, haal eventuele dubbele ideeën eruit 

en zet er een kernwoord bij. Je kunt dit op 2 manieren doen. 

1. Je clustert alle ideeën die voor alle doelgroepen verzonnen zijn (clusteren op inhoud)

2. Je clustert per doelgroep de ideeën naar inhoud (clusteren per doelgroep)

Geef elke deelnemer drie rode, drie blauwe en drie groene post-its. Iedere deelnemer 

zet negen ideeën op de gekleurde post-its: 

* drie ideeën die hij/zij als ‘gewoon’ en ‘uitvoerbaar’ beoordeelt (op groene post-its)

* drie ideeën die hij/zij als ‘origineel’ en ‘uitvoerbaar’ beoordeelt (op rode post-its)

* drie ideeën die hij/zij als ‘origineel’ en ‘niet-uitvoerbaar’ beoordeelt (op blauwe post-its)
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Gewoon en goed uitvoerbaar (groen)

 

Origineel en goed uitvoerbaar (rood)

(Gewone en moeilijk uitvoerbare ideeën laten we 

weg in dit schema)

Origineel maar niet uitvoerbaar (blauw)

* Plak de ideeën in de juiste vakken van de matrix. 

* Maak een keuze welke ideeën je verder gaat uitwerken, bijvoorbeeld de drie ideeën 

die de meeste stickers hebben gekregen, onafhankelijk van de kleur van de sticker, of 

alleen de rode ideeën. 

Stap 5: Uitwerken van geselecteerde productideëen met behulp van 5xP 
In de laatste stap ga je per geselecteerd productidee een productuitwerking maken. 

Maak subgroepjes die elk 1 of 2 productideeën gaan uitwerken op basis van de mar-

ketingmix. Elke groep krijgt het onderstaande formulier met daarop de opdracht het 

product uit te werken op basis. 



34  Onderneem ‘t zelf in welzijn* * *

Vooronderstellingen kraken

Gamen goed voor ogen
De Amerikaanse Universiteit van Rochester heeft het effect van gaming op het gezichts-

vemogen onderzocht. Een groep mensen heeft een maand lang dagelijks een paar uur 

games gespeeld. Het resultaat is nogal verrassend: na dertig dagen bleek hun gezichts-

vermogen met 20 procent te zijn toegenomen!  

Meer over deze vooronderstelling »

Thuiswerken slecht voor het milieu
Thuiswerken is slecht voor het milieu. Volgens The Sunday Telegraph produceren werk-

nemers die thuiswerken een derde meer CO2 dan mensen die elke dag naar kantoor 

gaan. Van thuiswerken werd juist altijd gedacht dat dit gunstig is voor het milieu.  

Het onderzoek »

Ook positief effect opwarming klimaat
De klimaatverandering valt voor Nederland op de korte termijn gunstig uit. Een wereld-

wijd team van wetenschappers schrijft in een VN-rapport dat Noord-Europa op hogere 

landbouw-opbrengsten, meer toeristen en lagere stookkosten kan rekenen.  

Meer over deze vooronderstelling »

Stadspark levert geld op
Een stadspark levert 100 keer meer op dan het kost. Dat stelt de Amerikaanse natuuror-

ganisatie Trust for Public Land in haar onderzoek naar de rendabiliteit van stadsparken 

in de stad Philadelphia.  

Meer over deze vooronderstelling »

Mythen creativiteit
Een vooroordeel is vaak dat maar een paar mensen creatief zijn en de rest niet. Dat is 

gelukkig niet waar. Deze en enkele andere vooronderstellingen over creativiteit werden 

gekraakt door een Harvard-onderzoek. 

Meer mythen rond creativiteit »

Bron: Website Symbio6.nl 

http://www.beleidsimpuls.nl/gamen_goed_voor_ogen.php 
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/3295393/Go-green-work-at-the-office-not-at-home.html
http://www.beleidsimpuls.nl/positief_effect_opwarming_klimaat.php 
http://www.beleidsimpuls.nl/stadspark.php 
http://www.symbio6.nl/mythen_creativiteit.php 
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Waarderend interview

1. Onderwerp
Bepaal het onderwerp waarop je waarderend wilt onderzoeken (en interviewen). 

* Onderwerpen zijn positief geformuleerd

* Onderwerpen gaan over dingen die de mensen in de organisatie graag zouden willen 

* Onderwerpen stimuleren de nieuwsgierigheid (leren) 

* Onderwerpen stimuleren gesprekken over een gewenste toekomst 

Tip: Je kunt er ook voor kiezen om het onderwerp waarop je waarderend onderzoek 

wilt uitvoeren (bijv. samenwerking of klantvriendelijkheid) te bepalen op basis van de 

uitkomsten van de interviews. De interviews vormen een start van het onderzoek en 

gebruik je om de onderwerpen te vinden die het meest leven. 

Andere manieren om tot geschikte onderwerpen voor waarderend onderzoek te komen zijn:

* Verhalen en thema’s met elkaar delen

* Criteria benoemen voor positieve onderwerpen

* Bespreken van mogelijke onderwerpen, clusteren en selecteren 

2. Waarderende vragen 
Oefenvragen om te leren waarderend te interviewen: 

a)  Vertel me eens over een hoogtepunt in je loopbaan, een moment waarop je positief 

dacht en vol energie zat, een moment dat je trots was op jezelf en je werk en dat ook 

uitstraalde.

b)  Wat maakte dit moment zo positief? Wat was jouw bijdrage eraan? Wat deed je dan 

precies? Wie heeft daar nog aan bijgedragen? Wat leer je uit dat succes, dat ook voor 

vandaag nuttig kan zijn?

Het is belangrijk om de situatie concreet voor ogen te krijgen. Je moet echt kunnen beleven 

wat er in die situatie gebeurde en waarom juist deze situatie als succesvol ervaren werd. 

Enkele voorbeeldvragen die je kunnen helpen om de situatie te verduidelijken zijn:

* Wat gebeurde er precies? 

* Wanneer was dat? 

* Wie was erbij aanwezig? 

* Welke stappen heb je ondernomen? 

* Welke krachten/talenten heb je toen ingezet? 

* Wat leverde het op en voor wie?

* Hoe heb je de resultaten zichtbaar gemaakt en voor wie?

* Waarom is juist deze situatie voor jou een succesvoorbeeld?

* Welke acties of stappen die je hebt ondernomen hebben het meest bijgedragen tot 

het succes?
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De volgende vragen helpen je om de situatie te vertalen naar het heden en de toekomst: 

* Hoe gebruik je wat je  toen hebt gedaan/geleerd in je huidige werk? 

* Wat is er nodig om het succes uit het verleden opnieuw toe te passen? 

* Stel je voor het is 2015…en jullie team heeft een prijs gekregen voor ‘het best samen-

werkende team’  Wat gebeurt er in anno 2015 jullie team, waardoor de samenwerking 

zo goed is?

Wat zijn de kenmerken van goede vragen?

* Vragen die de band tussen de interviewer en de geïnterviewde versterken

* Vragen die het vertellen van verhalen aanmoedigen

* Persoonlijke en affectieve vragen

* Vragen over het leven en werk van mensen

* Vragen die de verbeelding stimuleren

* Vragen die helpen bij betekenisgeving 

3. Sleutelfactoren voor een goed waarderend interview
Hierbij enkele tips voor een goed waarderend interview:

1.  Bereid jezelf voor op het interview: Ken de vragen en heb gevoel voor logica. Wees 

genoeg vertrouwd met de vragen, zodat je ze niet woord voor woord moet aflezen. 

Gebruik eventueel andere bewoordingen, afhankelijk van wie voor je zit.

2.  Bereid je partner (geïnterviewde) voor: Neem wat tijd om met je partner te praten als 

je een afspraak maakt voor een interview. Vertel hoe het zal zijn. Wat is belangrijk om 

je partner nieuwsgierig te krijgen en te zorgen dat hij/zij met een open mind komt?

3.  Kies de juiste omgeving: Het is belangrijk een neutrale omgeving te hebben. Eventu-

eel weg van het werk, geluid- en stressvrij. Zoek een aangename locatie.

4.  Neem de tijd om contact te maken je partner voor je daadwerkelijk aan het interview 

begint: Zorg voor een informele babbel, wie is de persoon die voor je zit? Vertel even-

eens iets over jezelf, wie ben jij? Of vertel iets over het interviewproces. Dit is je kans 

om écht interessante mens te leren kennen en neer te zetten dit is niet zomaar een 

interview.

5.  Hou een tweede exemplaar van de interviewgids bij de hand: Voor sommige mensen 

werkt het beter als ze de vragen zelf kunnen lezen of dat ze het samen met je kunnen 

doornemen.

6.  Geef mensen de tijd en de ruimte om na te denken: Sommige mensen zijn direct op 

dreef, anderen hebben meer tijd nodig. Als je partner het moeilijk heeft met een be-

paalde vraag, hou deze dan eventueel als laatst. Als het interview pas op dreef komt 

tegen het einde, zie dan of er nog tijd is om terug te gaan naar eerdere vragen.

7.  Toon je partner dat je écht kan luisteren en zorg draagt: Houd je lichaam ontspannen 

en open, comfortabel dicht en vriendelijk kijkend. Voorkom dat je van elkaar ge-

scheiden bent door een tafel. Maak oogcontact. Als je nieuwsgierig bent en meer wil 

weten, vraag het dan!



Onderneem ‘t zelf in welzijn  37   * * * 

8.  Vertel op het einde wat je geleerd hebt en laat dit bevestigen: Tijdens het gesprek 

heb je een aantal notities gemaakt. Vertel wat je opgeschreven hebt en vraag of je 

partner dit erkent en of dit klopt. Het is belangrijk dat hij/zij zijn verhaal hierin kan 

terugvinden. Geef hen de mogelijkheid om aanvullingen te doen, om andere woorden 

te gebruiken.

9.  Sluit af met te vertellen wat je het meest geïnspireerd heeft: Omdat waarderende 

interviews gebaseerd zijn op relaties, is het belangrijk om deze relatie te honoreren. 

Wat drijft bij je boven? Wat inspireert je? Wat hebt je van de partner geleerd? Vertel 

hoe zijn/haar verhaal je kijk op de organisatie verandert. Je partner heeft je vertrouwd 

om zijn/haar verhaal, verwachtingen, angsten  te vertellen. Honoreer dit vertrouwen 

door hen ook te vertrouwen.

Bon: Mede gebaseerd op documentatie van het expertisecentrum conflictmanagement 

en de organisatie AI Werkt (België).
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Product – marktcombinaties

Huidig
1. Wat zijn onze belangrijkste huidige diensten en producten? Wie zijn onze belangrijk-

ste klanten en doelgroepen?

2. Voor welke klanten/doelgroep zijn welke diensten en producten bedoeld (per dienst/

product)

3. Wie financiert/geeft opdracht voor deze diensten en producten (per dienst/product)?

4. Wat is de (meer)waarde van deze diensten en producten (zie de BMC-matrix)

Klant
Dienst/product

Klant A Klant B Klant C

Dienst 1

Financier A 

Melkkoe

Dienst 2

Financier C

Ster

Financier B

Melkkoe

Dienst 3

Vraagteken Financier C

Last

Gewenst
5. Gezien onze ambities en de SWOT, welke nieuwe diensten/producten zijn gewenst?

6. Voor welke klanten/doelgroep zijn deze nieuwe diensten/producten bedoeld (per 

dienst/product)

7. Wie financiert/geeft opdracht voor deze nieuwe diensten en producten (per dienst/

product)?

Klant

Dienst/product

Klant A Klant B Klant C

Dienst 1

Dienst 2

Dienst 3
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BCG-matrix

              Relatief Marktaandeel
   

  P
o

te
n

ti
ël

e 
M

ar
kt

g
ro

ei

Hoog Laag

Hoog

Ster

(investeren)

Vraagteken

(onderzoeken)

Laag

Melkkoe

(uitnutten)
Last

(afbouwen)

Elementen en strategie
In de BCG-matrix worden producten of (functionele) organisatie-eenheden beoordeeld 

op een tweetal kenmerken:

1. het relatieve ‘marktaandeel’ dat het bepaalde product/dienst of team heeft verwor-

ven ten opzichte van de grootste speler in de (lokale) markt. Denk bij producten/dien-

sten bijvoorbeeld aan de dienst ‘maaltijdvoorziening voor ouderen’ of  ‘ontmoetings-

plek voor tienermeiden’. Is jullie team of organisatie de enige in de wijk/stad/regio die 

deze dienst (al dan niet betaald) aanbiedt of zijn er ook andere partijen.  

2. het groeipotentieel van de ‘markt’ voor dat product/dienst of het team dat het pro-

duct/dienst levert. Denk bijvoorbeeld aan advies en begeleiding bij maatschappe-

lijks stages. Dat is een relatief nieuwe dienst, waarbij de kans groot is dat de vraag 

toeneemt bij scholen en vrijwilligersorganisaties. De markt gaat zowel over de ge-

bruikers (klanten/cliënten/burgers) die gebruik maken van jullie aanbod als over de 

opdrachtgevers en financiers zoals gemeenten en corporaties. Verwachten jullie meer 

deelnemers of hulpvragers op een bepaalde thematiek en/of verwachten jullie meer 

opdrachten op dit onderwerp? 

Op basis van de BCG-matrix kan een product of een productgroep zich in één van de vier 

volgende categorieën bevinden:

* Cash cow: hoog ‘marktaandeel’ in een stabiele, volwassen ‘markt’. Deze opbrengsten 

moet je gebruiken om in (de ontwikkeling van) andere producten te investeren. 

* Star: een hoog marktaandeel in een groeimarkt. Met gerichte investeringen probeer je 

de voorsprong te behouden tot de ‘markt’ volwassen wordt en dit een cash cow wordt. 

* Question mark (ook wel Wild cat): een klein marktaandeel in een groeimarkt. Het is 

nog onzeker of dit een star of een dog zal worden. Jullie hebben een nieuwe activiteit 

ontwikkeld maar weten nog niet of het een succes gaat worden of niet.
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* Dog: kleine marktaandeel in een volwassen markt. Indien de organisatie of het team 

geen strategisch belang bij dit product heeft moet het worden afgestoten.  

Het ideale ontwikkelingspad voor een product loopt van question mark, via star naar 

cash cow. Sommige producten komen nooit verder dan question mark, en worden dan 

wellicht een dog, hetgeen voor de organisatie in kwestie een kostbare aangelegenheid 

is. Gedurende het ideale ontwikkelingspad gaat een product of productgroep in plaats 

van geld kosten, geld opleveren. Dit geld wordt geïnvesteerd in een ander of nieuw 

product dat zich nog in het stadium “question mark” bevindt. Bedenk echter dat een 

dog soms nodig is voor de continuïteit van de cashcows en/of stars. Denk aan de cola van 

een fastfood keten. Meestal is dit een typisch voorbeeld van een dog. Deze is echter wel 

nodig in hun assortiment om de verkoop van cashcows te garanderen.

Vanuit de BCG-matrix kan de strategie van de bedrijfsvoering worden bepaald. Enkele 

strategische keuzes die kunnen worden gemaakt op basis van een analyse conform de 

BCG-matrix zijn:

* Vasthouden (hold strategy) (star) 

* Oogsten (harvest strategy) (cash cow) 

* Desinvesteren (divest strategy) (dog) 

* Bouwen (build strategy) (question mark) 
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