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Dit werkboek is bedoeld voor welzijnsorganisaties die de 

ambitie hebben om ondernemender te worden en zich-

zelf willen ontwikkelen tot een proactieve, naar buiten 

gerichte organisatie. Om als organisatie ondernemend 

te zijn, zijn ondernemende medewerkers nodig. Dit 

werkboek is een aanzet en een hulpmiddel om op maat 

en zelfstandig een leertraject ondernemend werken te 

ontwikkelen én uit te voeren, voor managers en - teams 

van - professionals in het welzijnswerk. Directeuren, ma-

nagers en/of stafdiensten kunnen samen met hun mede-

werkers aan de slag. Hoewel sommige instrumenten en 

werkvormen ook gebruikt kunnen worden in individuele 

leer- of opleidingstrajecten, is het werkboek vooral 

bedoeld voor teams of organisaties om gezamenlijk mee 

te werken in de vorm van bijeenkomsten en opdrachten. 

We hopen dat het een hulpmiddel en een inspiratiebron 

is om als organisatie te groeien tot een ondernemende 

organisatie.

1.1  Waarom ondernemend werken 
in een welzijnsorganisatie?

De Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl maken duidelijk dat het 

welzijnswerk, en met name de relaties tussen welzijnsor-

ganisaties en hun omgeving, sterk in beweging zijn. Dat 

geldt voor de relatie tussen opdrachtgever en opdracht-

nemer, maar ook voor de relatie tussen organisaties en 

potentiële samenwerkingspartners en concurrenten. 

Populair gezegd ligt de welzijnsmarkt open; er zijn er 

nieuwe spelers die welzijnsdiensten aanbieden, maar 

ook nieuwe opdrachtgevers, waaronder corporaties. De 

spelregels veranderen onder andere door aanbestedin-

gen of andere afspraken met de gemeente over finan-

ciering en resultaatverantwoording. Tegelijkertijd neemt 

de (maatschappelijke) druk toe om de effectiviteit van 

het welzijnswerk inzichtelijk te maken. 

Terwijl de gemeentelijke budgetten voor welzijnswerk 

kleiner worden, is er ook de wens van gemeenten om 

het welzijnswerk te vernieuwen en wordt een beroep 

gedaan op organisaties om te innoveren. Ook welzijns- 

professionals merken in de samenwerking met andere 

professionals dat zij duidelijk moeten maken wat hun 

specifieke expertise en meerwaarde is. Bovendien zijn 

het de professionals, die signalen oppikken over wensen 

en behoeften van bewoners en partnerorganisatie. 

Zij kunnen die signalen ook samen met hun managers 

vertalen in het ontwikkelen van nieuwe diensten en 

activiteiten, in samenspraak met beleidsambtenaren en 

wethouders. 

Deze geschetste context vraagt om een meer onderne-

mende manier van werken, zowel van de organisatie als 

van de professional zelf. Het vraagt om (het ontwikkelen 

van) een proactieve houding om succesvol in te kunnen 
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spelen op kansen en nieuwe ontwikkelingen in de eigen 

omgeving. Dit betekent dat u als professional open staat, 

alert bent op kansen en daar ook op inspeelt. Dat u uzelf 

kunt presenteren, weet te vertellen waar uw organisatie 

voor staat, wat u te bieden hebt én wat het effect is van 

uw werk. Het betekent ook erop af gaan: netwerken in de 

buurt benutten, nieuwe samenwerkingsverbanden aan-

gaan en daar waar nodig ook zakelijk durven te zijn in de 

diensten die u verleent. Ter illustratie enkele voorbeelden 

van ondernemend werken uit de welzijnspraktijk:  

* “Ik zie mogelijkheden om onze kinderopvangactivi-

teiten ook aan te bieden aan werknemers van grote 

bedrijven die bij ons in de buurt gevestigd zijn, hoe 

pak ik dat aan?”

* “We moeten als maatschappelijk makelaar zakelijker 

werken en aan de gemeente, scholen en vrijwilligers-

organisaties duidelijk maken wat onze diensten als 

makelaar kosten. Maar hoe moet ik een prijskaartje 

bepalen van datgene wat ik doe en wat moet ik aan 

wie berekenen?”

* “Ik wil dat mijn jongerenwerkers een duidelijk en aan-

sprekend verhaal kunnen vertellen over hun werk en 

de effecten die het sorteert, zodat gemeenteraad en 

ambtenaren er overtuigd van raken dat onze activitei-

ten maatschappelijke meerwaarde hebben.”

1.2  Ondernemend werken  
& Welzijn Nieuwe Stijl

Dit werkboek sluit inhoudelijk aan bij de acht bakens 

van het landelijke stimuleringsprogramma Welzijn 

Nieuwe Stijl (zie www.invoeringwmo.nl). Zowel de lijst 

met competenties (hoofdstuk 2), als de verzameling 

instrumenten (hoofdstuk 3) en werkvormen (hoofdstuk 

4), bieden handvatten om een aantal van de acht bakens 

praktisch in te vullen. In het competentieoverzicht wordt 

de link aangegeven tussen de ondernemende competen-

ties en de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.   

1.3 MOVISIE & ondernemend Werken
 
MOVISIE heeft de afgelopen jaren verschillende wel-

zijnsorganisaties, professionals en vrijwilligers onder-

steund in het ontwikkelen van een meer ondernemende 

houding en werkwijze. In enkele organisaties is samen 

met managers en medewerkers onderzocht welke 

competenties er nodig zijn om ondernemend te zijn in 

het werk en hoe deze competenties in de praktijk verder 

ontwikkeld kunnen worden. Op basis hiervan heeft  

MOVISIE een leertraject ontwikkeld dat door elke wel-

zijnsorganisatie gebruikt kan worden. 

1.4 Hoe werkt het werkboek 

Het Werkboek Onderneem ’t zelf in Welzijn is als volgt 

samengesteld:

* Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding van dit werkboek 

en verduidelijkt (de context van) het begrip ‘onderne-

mend werken’.

* In hoofdstuk 2 staan negen competenties omschre-

ven die door welzijnsprofessionals zijn benoemd als 

belangrijke competenties voor ondernemend wer-

ken. Deze ‘ondernemende competenties’ vormen 
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de basis voor het ontwikkelen van het leertraject 

ondernemend werken. Alle competenties zijn in dit 

werkboek als verschillende gerechten op een menu-

kaart verbeeld. In het leertraject selecteert iedere 

organisatie, team, manager en/of medewerker de 

competenties die hij of zij verder wil ontwikkelen van 

de menukaart. 

* Het daadwerkelijke leertraject wordt beschreven in 

hoofdstuk 3. Het leertraject wordt beschreven als een 

gestructureerd plan voor de ontwikkeling van gedrag 

en vaardigheden, passend bij de ondernemende 

professional. In zeven stappen wordt toegelicht hoe 

u als directeur, manager, stafmedewerker of (interne) 

trainer/opleider een leertraject kunt opzetten. 

* Bij verschillende stappen in hoofdstuk 3 wordt ver-

wezen naar ontwikkelinstrumenten die behulpzaam 

kunnen zijn bij het doorlopen van het leertraject. Alle 

instrumenten zijn te vinden op  

www.movisie.nl/ondernemendwerken. 

* Hoofdstuk 4 van het werkboek bestaat uit een verza-

meling werkvormen die u kunt inzetten om het leer-

traject vorm en inhoud te geven. Bij alle werkvormen 

staat aangegeven aan welke competentie(s) gewerkt 

wordt door het inzetten van de betreffende werk-

vorm. Afhankelijk van de competenties die u als team 

of organisatie wilt versterken, kunt u kiezen uit een 

aantal werkvormen die hierbij behulpzaam zijn. Zo 

stelt u uw eigen leertraject op maat samen, waarmee 

u zelfstandig en in eigen tempo aan de slag gaat met 

een meer ondernemende manier van werken. 

* Bij het werkboek horen een aantal werkbladen, die 

nodig zijn bij het gebruik van diverse werkvormen. Bij 

elke werkvorm uit hoofdstuk 4 staat door middel van 

icoontje aangegeven of u een werkblad nodig hebt. 

De werkbladen zijn te downloaden via  

www.movisie.nl/ondernemendwerken.
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Ondernemende competenties

Negen competenties zijn door welzijnsprofessionals be-

noemd als belangrijke competenties voor ondernemend 

werken. Deze ondernemende competenties vormen de 

basis voor het ontwikkelen van een team- of organisa-

tie leertraject. In dit hoofdstuk staat per competentie 

beschreven wat er onder wordt verstaan, gevolgd door 

een opsomming van voorbeelden van gedrag die horen 

bij de competentie. Bij het vaststellen van de leerdoelen 

(stap C in hoofdstuk 3), bepaalt u welke competenties 

nog ontwikkeld en/of versterkt kunnen worden bij de 

deelnemers van het traject.

Omgevingsgericht werken

De professional: 

* Weet wat er om zich heen speelt in politiek, bestuur-

lijk en maatschappelijk opzicht. 

* Gebruikt deze informatie voor de uitvoering van het 

eigen werk.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* SteIt zich op de hoogte van politieke, bestuurlijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te ma-

ken van verschillende kanalen, waaronder (informele) 

contacten, media, vakliteratuur.

* Gebruikt diverse methoden om aan informatie te 

komen en is hier zelf actief naar op zoek.

* Vertaalt deze ontwikkelingen naar het eigen werkter-

rein en de eigen functie.

* Benut deze kennis effectief voor de eigen functie en 

organisatie.

* Houdt bij eigen voorstellen, aanpak en uitvoering van 

het werk rekening met de huidige en toekomstige 

behoeften.

Innovatief denken  
en werken

De professional:

* Ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van 

werkwijzen, producten, diensten of markten.

* Past vernieuwingen toe in zijn/haar werk en durft 

daarbij risico’s te nemen.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Signaleert problemen en kansen en bedenkt hiervoor 

creatieve (vernieuwende) oplossingen.

* Initieert ideeën voor verbetering van werkwijzen, 

producten en diensten.

* Werkt oplossingen uit in concrete acties en kan deze 

onderbouwen en doorvoeren.

2
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* Past ideeën voor verbetering toe.

* Slaat nieuwe wegen in en durft daarbij risico’s te 

nemen.

Vraag- en klantgericht 
werken

De professional:

* Kan wensen en behoeften van de klant/gebruiker 

onderzoeken.

* Onderneemt vanuit de eigen expertise acties om aan 

de wensen en behoeften van de klant te voldoen.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Heeft kennis van klanten, klantgroepen en samen-

werkingspartners en weet te verwoorden wat de 

opdrachtgever/klant verwacht.

* Gaat op vriendelijke en behulpzame wijze om met 

vragen, problemen en klachten van klanten. 

* Zoekt samen met de klant naar meest geschikte 

oplossing voor bepaalde wensen of problemen en 

maakt daarbij waar nodig gebruik van het netwerk 

van de klant.

* Onderzoekt en analyseert de wensen, behoeften en/of 

vraagstelling van de opdrachtgever/klant en vertaalt 

deze naar producten/diensten.

* Toetst de klanttevredenheid.

Proactief handelen 
(initiatief nemen) 

De professional:

* Is alert op kansen, nieuwe situaties of problemen. 

* Speelt hierop in door zelf activiteiten op te pakken 

of een voorstel te doen voor het zelf nemen van 

initiatief.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Toont initiatief en komt uit eigen beweging met een 

nieuw plan of een nieuwe oplossing.

* Start uit zichzelf met nieuwe activiteiten, vraagt of 

zorgt zelf voor nadere informatie.

* Overweegt alternatieven, maar stelt beslissingen  

niet uit.

* Ziet het werk dat gedaan moet worden en handelt 

hier naar.

* Signaleert situaties waarvoor nieuwe regels of af- 

spraken nodig zijn en meldt dit aan de juiste persoon.

* Toont enthousiasme en bereidheid.

Resultaatgericht werken

De professional:

* Pakt zaken op die er toe doen adequaat op en let 

hierbij op kwaliteit, prioriteiten én vragen van de 

opdrachtgever of de organisatie.
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Voorbeeld(ig) gedrag:

* Maakt afspraken over doelen en concrete resultaten.

* Stelt prioriteiten en werkt efficiënt.

* Reflecteert/evalueert eigen handelen en trekt hier 

lering uit.

* Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.

* Streeft naar meetbare, toetsbare resultaten en ver-

taalt deze in concrete actieplannen.

* Zet zich in om gestelde doelen te realiseren of om 

goede oplossingen te vinden voor zich voordoende 

problemen.

Effectief communiceren 

De professional:

* Kan ideeën, meningen en feiten aan anderen duide-

lijk maken in boeiende en begrijpelijke taal, met non-

verbale communicatie en diverse middelen.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Stemt tekst, taal en tempo af op diverse gesprekspart-

ners of toehoorders.

* Brengt eigen ideeën en/of mening duidelijk over en 

komt enthousiasmerend over op anderen.

* Biedt informatie, diensten en activiteiten op een pro-

fessionele manier aan.

* Gebruikt intonatie en lichaamshouding ter ondersteu-

ning van de boodschap.

* Gebruikt visuele hulpmiddelen om de boodschap te 

verduidelijken.

* Schrijft teksten met een duidelijke opbouw en 

correcte (spelling, grammatica, stijl) en duidelijke 

zinnen.

Presenteren 

De professional:

* Kan plannen, ideeën en activiteiten helder, boeiend 

en overtuigend overbrengen op anderen.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Geeft een goede indruk van zichzelf en daarmee ook 

van de organisatie.

* Biedt informatie, diensten en activiteiten professio-

neel aan.

* Stemt het verhaal, de diensten en activiteiten af op 

de gesprekspartner/doelgroep door middel van helder 

taalgebruik en logische opbouw van het verhaal.

* Weet de aandacht van de gesprekspartner/doelgroep 

te trekken en behouden door een kernachtig verhaal 

en/of optreden.

* Overtuigt op grond van goede argumentatie anderen 

van een bepaald standpunt om instemming te krijgen 

met bepaalde plannen, ideeën of producten.
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Samenwerken 

De professional:

* Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat of probleem-

oplossing, ook wanneer de samenwerking een onder-

werp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een team-

taak, ook wanneer daar geen direct eigen voordeel 

bij is.

* Levert een bijdrage aan een goede werksfeer en past 

zich waar nodig aan de groep aan.

* Raadpleegt tijdig en regelmatig en denkt mee met 

collega’s.

* Laat blijken het gezamenlijke resultaat boven het 

persoonlijk resultaat te stellen.

* Betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij 

overleg en besluiten, door vragen te stellen en voort 

te bouwen op voorstellen van anderen.

* Staat open voor voorstellen van anderen, bouwt 

daarop voort in de richting van een gemeenschappe-

lijk doel.

Netwerken 

De professional:

* Heeft het vermogen om relaties op te bouwen en te 

onderhouden en zo te komen tot een netwerk dat 

kan bijdragen aan het realiseren van bepaalde doelen.

Voorbeeld(ig) gedrag:

* Investeert actief in het opbouwen van goede werk- en 

klantrelaties, zowel in- als extern.

* Besteedt bewust tijd en energie aan het onderhouden 

van contacten met mogelijk relevante partijen en is 

geïnteresseerd in hun activiteiten en belangen.

* Legt gemakkelijk contact op verschillende niveaus en 

vindt gemakkelijk aansluiting.

* Pakt kansen aan om anderen te ontmoeten en toont 

direct actief interesse in de ander door initiatief te 

nemen tot informatie-uitwisseling.

* Speelt contacten en marktinformatie door aan rela-

ties, zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen.

* Maakt zijn/haar netwerk voor collega’s inzichtelijk.

* Weet zijn/haar netwerk op het juiste moment te 

benutten.
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In dit onderdeel van het werkboek wordt in een aantal 

stappen toegelicht hoe u als directeur, manager, stafme-

dewerker of (interne) trainer/opleider een traject kunt 

opzetten met bijeenkomsten, opdrachten en intervisie. 

Ook komt aan de orde hoe de verschillende instrumen-

ten en werkvormen uit dit werkboek gebruiken kunnen 

worden. Wij noemen dit een leertraject: een gestructu-

reerd plan voor de ontwikkeling van gedrag en vaardig-

heden van professionals. Het ontwikkelen en uitvoeren 

van het traject valt uiteen in een zevental stappen: 

A Besluit van het management

B Zorgen voor randvoorwaarden en draagvlak

C Vaststellen van de leerdoelen

D Bepalen van het programma

E Voorbereiden bijeenkomsten

F Uitvoeren van het traject

G Evalueren van het traject

Instrumenten
Bij verschillende stappen wordt verwezen naar ontwik-

kelinstrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het 

doorlopen van het leertraject: 

1. Profiel van de begeleider.

2. Prioritering van competenties: hulpmiddel om vast te 

stellen welke competenties essentieel zijn.

3. Zelfanalyse: hulpmiddel om te bepalen welke com-

petenties u al beheerst en welke competenties om 

verdere ontwikkeling vragen.

4. STARR-methode: een interviewmethode waarbij 

gedrag van medewerkers expliciet wordt gemaakt 

d.m.v. voorbeelden uit werkervaring.

5. Critical incidents: door het benoemen en verder uit-

werken van kritische situaties, die zich voordoen in 

het werk, wordt inzichtelijk welke competenties van 

belang zijn.

6. Pop-formulier: formulier om een persoonlijk ontwik-

kelingsplan op te stellen.

7. Checklist leerklimaat: items die van belang zijn om 

een positief leerklimaat te creëren.

8. Diagnose leerklimaat: vragenlijst die inzicht geeft in 

wat medewerkers stimuleert en belemmert om te leren.

9. Trainingsevaluatieformulier: formulier om het leer-

proces en de leersituatie te evalueren.

10. Feedback geven doe je zo: handreiking om feedback 

te geven in de praktijk.

11. Intervisie: voorbeelden van intervisiemethoden.

Alle instrumenten zijn te vinden op de website  

www.movisie.nl/ondernemendwerken. 

Stap A. Besluit vanuit het management
Een voorwaarde voor duurzaam succes van elk leertraject 

is een besluit van het management. Ook in dit geval moet 

het management besluiten dat de organisatie gaat wer-

ken aan het verbeteren van kennis en vaardigheden op 

het gebied van ondernemend werken. Past dit wel in het 

kader van het organisatiebeleid en past dit dus in het op-

Leertraject Ondernemend 
werken3
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leidingsbeleid? Wat is het doel dat bereikt moet worden? 

En wat verstaan we precies onder een ondernemende 

medewerker? Centrale vragen voor het management zijn:

* Wat wilt u de komende jaren bereiken (visie, ambi-

tie)? Wat moet bereikt zijn na afloop van het traject? 

Is er een gezamenlijke visie op ondernemend werken 

binnen de organisatie? Hoe kan dit worden gereali-

seerd of versterkt?

* Is de organisatie voldoende ingericht op deelnemers 

die een leertraject op het gebied van ondernemend 

werken ingaan (is er ondersteuning vanuit het ma-

nagement, is er voldoende ruimte voor initiatieven)?

* Welke leer- en ontwikkelvragen hebben het manage-

ment en de medewerkers om ambities te kunnen 

realiseren?

* In hoeverre zijn randvoorwaarden aanwezig om (zelf-

standig) te werken aan ontwikkeling van competen-

ties (leerklimaat, tijdsinvestering)? 

Voor de verdere ontwikkeling van het leertraject adviseren 

wij een werkgroep aan te stellen van drie à vier personen 

die bij voorkeur bestaat uit een mix uit de organisatie. 

Deze werkgroep stelt het inhoudelijke programma van 

het traject samen en zorgt voor de organisatie, interne PR 

en communicatie over het leertraject. Ook moet worden 

vastgesteld wie het traject gaat begeleiden. Dit kan een 

stafmedewerker zijn of een manager uit de organisatie die 

ervaring heeft met het begeleiden van groepsprocessen, 

beschikt over didactische vaardigheden en die voldoende 

tijd heeft om het traject te begeleiden. Instrument 1, 

‘Profiel van een begeleider’, helpt u bij het selecteren van 

een in- of externe begeleider. De begeleider maakt deel 

uit van de werkgroep.

Tevens moet afgesproken worden wie de deelnemers-

groep is voor het traject. Het is van belang dat mede-

werkers zich tevoren bewust zijn van waar de organi-

satie naar toe wil, zodat er voldoende draagvlak is bij 

aanvang van het traject. In verband met de opbouw van 

het traject is een vaste groepssamenstelling van belang. 

Voor de deelnemers moet duidelijk zijn dat deelname 

aan het traject ook daadwerkelijke aanwezigheid bij de 

bijeenkomsten betekent. Een organisatie kan er voor 

kiezen met één groep te starten, of met meerdere groe-

pen tegelijkertijd te beginnen.

Tip 

Kies een pakkende en aansprekende titel voor het 

leertraject.

Bij deze stap kunt u gebruik maken van  

instrument 1. 

Stap B.  Zorgen voor randvoorwaarden  
en draagvlak

Randvoorwaarden en draagvlak

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van het traject 

is dat de randvoorwaarden optimaal zijn. Is het manage-

ment op de hoogte, is er voldoende ruimte voor de profes-

sional om met het geleerde aan de slag te gaan en worden 

deelnemers in de organisatie voldoende gestimuleerd om 

het geleerde in praktijk te gebruiken? Ook kan worden 

gedacht aan uitwisseling met collega’s. Aan de slag gaan 

met ondernemend werken is aan de slag gaan met innova-

tie, dit heeft veelal een impact op de gehele organisatie. 

In termen van Welzijn Nieuwe Stijl kan gesproken worden 
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over ‘Ruimte voor de professional’. Andere belangrijke 

randvoorwaarden zijn tijd en beschikbaarheid. Heeft 

de begeleider voldoende tijd om voor te bereiden en de 

bijeenkomsten te begeleiden? Zijn deelnemers daadwer-

kelijk vrijgemaakt om deel te nemen aan het traject? 

Leerklimaat

Voor een goed leerklimaat is er meer nodig dan het kun-

nen volgen van een training. Immers, het uiteindelijk 

doel is om het gedrag van de betrokken medewerkers te 

veranderen en hen voldoende vaardig te maken, zodat 

zij het geleerde ook kunnen toepassen. Dat vergt veel 

van medewerkers. Om dit te bereiken is het van belang 

dat medewerkers zelf willen leren, zich het eigen kun-

nen maken en ook mogen leren binnen de organisatie. 

’Mogen’ leren betekent dat medewerkers mogen leren 

van eventuele fouten en dat zij een beroep kunnen en 

mogen doen op expertise van anderen: het delen van 

kennis en ervaring binnen de organisatie. Om te bepa-

len of medewerkers binnen de organisatie voldoende 

ruimte ervaren om te leren, kunt u gebruik maken van 

instrument 7: diagnose leerklimaat. Om het leerklimaat 

te verbeteren is de ‘Checklist verbetering leerklimaat’ 

(instrument 8) beschikbaar. 

Feedback en intervisie 

Feedback geven is een van de belangrijkste instrumenten 

om te kunnen leren. Door feedback van anderen krijgt u 

informatie over hoe uw gedrag en/of aanpak zijn overge-

komen en wat u hiermee hebt bereikt. Het klinkt eenvou-

dig, maar in de praktijk blijkt dat het geven van feedback 

en het ontvangen van feedback niet van zelf gaat. Om het 

leertraject succesvol te laten zijn, raden we aan om gericht 

aandacht te besteden aan het onderwerp feedback en hoe 

het binnen de organisatie wordt ingezet om te leren. Het 

instrument ‘Feedback geven doe je zo‘ (instrument 10) is 

een hulpmiddel dat hierbij gebruikt kan worden. 

Naast feedback geven en ontvangen, is intervisie een 

methode om te leren in de praktijk. Intervisie is een ge-

structureerd overleg dat regelmatig plaats vindt tussen 

bij voorkeur een vaste groep beroepsoefenaars. Het is 

een overleg op basis van wederkerigheid, in een groep 

collega’s met een gelijke functie, waar vertrouwelijk-

heid verzekerd is. Binnen een gezamenlijk vastgestelde 

structuur probeert de groep doelgericht tot oplossingen 

te komen voor vraagstukken uit de eigen werkpraktijk. 

Intervisie is een goed middel om tot kennisoverdracht 

tussen medewerkers te komen, waardoor de kwaliteit 

van de uitvoering kan worden verbeterd. In het kader 

van het leertraject kunt u, naast een aantal trainingsbij-

eenkomsten waarin u met de werkvormen aan de slag 

gaat, ook een aantal intervisiebijeenkomsten organise-

ren waarin het leren van cases uit de dagelijkse praktijk 

centraal staat. Instrument 11 geeft meer informatie over 

intervisie en voorbeelden van intervisiemethoden. 

Bij deze stap kunt u gebruik maken van  

instrumenten 7, 8, 10 en 11.

Stap C. Vaststellen van de leerdoelen 
Een volgende stap is om binnen de door het management 

gestelde kaders te onderzoeken wat de specifieke leerdoe-

len zijn voor de deelnemers. In dit werkboek werken we 

de leerdoelen uit met behulp van competenties. Wat moet 
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een ondernemende professional in een welzijnsorganisa-

tie kennen en kunnen? Bijvoorbeeld: wat doet een onder-

nemende kinderwerker, een ondernemende opbouwwer-

ker of een ondernemende ouderenwerker? De combinatie 

van benodigde kennis, vaardigheden en handelen hebben 

we samengevat in negen ‘ondernemende competenties’. 

Deze competenties zijn samen met professionals uit wel-

zijnsorganisaties opgesteld en uitgewerkt. Een aantal van 

de competenties heeft een verbinding met de bakens van 

Welzijn Nieuwe Stijl (zie ook www.invoeringwmo.nl). 

1 Omgevingsbewustzijn

2 Innovatief werken en denken (Baken 8: Ruimte voor 

de professional)

3 Vraag- en klantgericht werken (Baken 1: Gericht op de 

vraag achter de vraag) 

4 Proactief handelen (Baken 2: Erop af)

5 Resultaatgericht werken (Baken 7: Resultaatgericht) 

6 Effectief communiceren 

7 Presenteren 

8 Samenwerken (Baken 6: Integraal werken)

9 Netwerken (Baken 6: Integraal werken)

Keuze van competenties

Er zijn verschillende manieren om te bepalen welke 

competenties nog ontwikkeld en/of versterkt kunnen 

worden bij de deelnemers van het traject:

* Bepaal door het invullen van het formulier ‘Priorite-

ring van competenties’ (instrument 2) welke compe-

tenties essentieel, belangrijk, nuttig maar niet essen-

tieel, of niet relevant zijn voor een bepaalde functie, 

het team of de hele organisatie. Ga vooral in gesprek 

over waarom bepaalde competenties meer of minder 

van belang zijn en kom tot een gezamenlijke selectie 

van essentiële en belangrijke competenties. 

* Laat alle deelnemers de ‘Competentie-zelfanalyse’ 

(instrument 3) invullen om inzichtelijk te maken in 

hoeverre zij zelf denken deze competenties te beheer-

sen en welke competenties zij verder willen ontwik-

kelen. U kunt er voor kiezen om elke deelnemer te 

vragen om zijn/haar competentieontwikkeling ook te 

laten beoordelen door een collega en/of een manager. 

Door anderen te vragen de competentieanalyses in te 

vullen wordt het zelfbeeld getoetst en ontstaat er een 

vollediger beeld van de competentieontwikkeling van 

de deelnemer. 

* Laat elke deelnemer concrete leervragen formuleren 

op die competenties waarop hij/zij vindt dat verdere 

ontwikkeling nodig is (eventueel aangevuld met het 

oordeel van anderen).

* Gebruik het ‘Pop-fomulier’ (instrument 6) om vast te 

stellen hoe u de competenties verder gaat ontwikkelen. 

Bepaal op basis van de uitkomsten van de competen-

tieprioritering, de zelfanalyses en de leervragen welke 

competenties centraal moeten staan in het leertraject. 

Competenties op maat maken (optioneel)

U kunt er als organisatie of team voor kiezen om de 

competenties en de gedragsvoorbeelden nog meer op 

maat te beschrijven, passend bij de organisatie. Het kan 

zijn dat bepaalde gedragsvoorbeelden ontbreken die 

voor de organisatie of functiegroep heel relevant zijn of 

al eerder vastgesteld zijn. De competenties kunnen sa-

men met de deelnemers op maat gemaakt worden. Dat 

kan op een simpele en op een uitgebreide manier. De 

simpelste manier is om deelnemers te vragen zelf sug-

gesties te doen voor andere formuleringen van gedrags-
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voorbeelden of deze aan te vullen en vervolgens met 

de groep te bespreken en vast te stellen. Een andere 

manier is om gebruik te maken van de ‘Critical incidents 

methode’ (instrument 5) of de ‘STARR-methode’ (instru-

ment 4). Bij de Critical incidents methode worden een 

aantal werksituaties geselecteerd die voor de functie of 

het team relevant zijn. Vervolgens wordt bepaald welk 

gedrag wenselijk of noodzakelijk is om succesvol te zijn 

in deze werksituaties. De STARR-methode helpt om een 

beeld te vormen van iemands competenties en de mate 

waarin deze beheerst worden. Het is goed om uiteinde-

lijk ongeveer zes competenties vast te stellen. Stem de 

vastgestelde competenties af met het management.

Tip 

Meer weten over competentiemanagement en compe-

tentieontwikkeling? Kijk dan op www.movisie.nl/be-

roepsontwikkeling. Meer informatie over profielen van 

functies is te lezen op www.competentieweb.nl. 

Bij deze stap kunt u gebruik maken van  

instrumenten 2, 3, 4, 5 en 6. 

Stap D.  Bepalen van het programma 
De volgende stap is het bepalen van het programma van 

het leertraject. U stelt vast hoeveel bijeenkomsten er 

georganiseerd moeten worden voor het realiseren van 

de leerdoelen, hoe lang de bijeenkomsten zullen duren 

en waar de bijeenkomsten plaatsvinden. Wilt u één of 

meerdere bijeenkomsten? En kiest u voor een leertra-

ject dat wordt afgerond binnen enkele maanden of een 

leertraject met een doorlooptijd van een jaar? 

Voor het inhoudelijk samenstellen van het programma 

kunt u gebruik maken van verschillende werkvormen die 

in hoofdstuk 4 beschreven staan. Per werkvorm is aange-

geven op welke competentie(s) deze van toepassing is. 

Een goede afwisseling van werkvormen is van belang, per 

werkvorm is aangeven of er met een grote groep of met 

subgroepen wordt gewerkt en u vindt een korte beschrij-

ving van de inhoud van de werkvorm. 

Stap E.  Voorbereiden bijeenkomsten
Na het vaststellen van de deelnemersgroep, de leerdoe-

len en het bepalen van het leertraject, is het tijd voor de 

praktische voorbereiding van het leertraject: 

* Planning: afhankelijk van de beoogde doelen en resul-

taten in combinatie met het beschikbare budget, de 

beschikbare tijd en de gewenste doorlooptijd kan een 

planning voor het leertraject worden gemaakt. 

* Informeren deelnemers en management: de deelne-

mers worden geïnformeerd over de doelstellingen, 

de data en de tijdsinvestering voor bijeenkomsten 

en huiswerkopdrachten. Dit kan individueel worden 

gedaan of in een informatiebijeenkomst voor de 

potentiële deelnemers. Ook leidinggevenden worden 

geïnformeerd en er vindt een terugkoppeling plaats 

aan het management over de laatste stand van zaken. 

* Faciliteiten: er wordt een geschikte ruimte geregeld 

en benodigde werkbladen worden gedownload en 

vermenigvuldigd. 

Stap F. Uitvoeren van het traject
Maak vooraf afspraken over de lengte en de inten-

siviteit van het traject. Voor de voortgang is een 

periode tussen de bijeenkomsten van 1 à 2 weken aan 
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te raden. Deelnemers hebben dan de gelegenheid 

het geleerde te oefenen in de praktijk. Ook kunnen 

huiswerkopdrachten worden gegeven. In een aantal 

werkvormen zijn dergelijke opdrachten genoemd. Het 

is aan te raden om als werkgroep of begeleider tussen-

tijds te overleggen met het management of de goede 

weg is ingeslagen.

Stap G. Evalueren van het leertraject
Het is van belang om het traject na afloop te evalueren 

met de deelnemers en met het management. Aan de 

hand van de evaluatie kan er bijgesteld worden of kunnen 

andere zaken in de organisatie in gang worden gezet. 

Centrale vragen bij de evaluatie van een leeractiviteit zijn:

* Is het vooraf gestelde doel bereikt?

* Paste de leersituatie bij wat de medewerker wilde 

leren en wat de organisatie wilde bereiken?

* Was de vorm waarin geleerd werd geschikt?

* Wat heeft de organisatie gedaan om de werkomge-

ving tot leeromgeving te maken?

* Ziet u verandering in de werksituatie en in de organi-

satie optreden?

* Zijn er nieuwe aanknopingspunten voor beleid en 

scholing?

* Wat levert de ervaring op voor de medewerkers en 

voor de andere collega’s?

U begint bij het evalueren van de leersituatie en het 

proces. Deze evaluatie kan mondeling plaatsvinden in de 

deelnemersgroep, waarbij er een verslag wordt gemaakt. 

Een objectievere methode is de evaluatie schriftelijk of 

digitaal uit te voeren. Instrument 9 is een voorbeeld van 

een trainingsevaluatieformulier. Om te bepalen of de 

leerresultaten daadwerkelijk leiden tot verandering in 

het functioneren van een medewerker is een functione-

ringsgesprek bij uitstek het middel. Voor de afronding 

van het traject is van belang dat met de deelnemers wordt 

afgesproken hoe zij in de praktijk verder gaan met het 

geleerde uit het traject. Afspraken over leerdoelen kun-

nen worden vastgelegd in een ‘Pop-formulier’ (instrument 

6).  Op het niveau van de organisatie onderzoekt u of 

veranderingen in de werksituatie daadwerkelijk hebben 

geleid tot de oplossing van het oorspronkelijk probleem. 

Wellicht is er nog een nieuwe actie nodig of een aanvul-

ling in het beleid.

Bij deze stap kunt u gebruik maken van  

instrument 6. 
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Dit onderdeel van het werkboek bestaat uit een 

verzameling werkvormen die u kunt inzetten om het 

leertraject vorm en inhoud te geven. Afhankelijk van de 

competenties die u als team of organisatie wilt ver-

sterken, kunt u kiezen uit een aantal werkvormen die 

hierbij behulpzaam zijn. Per werkvorm staat beschreven 

hoe deze ingezet kan worden, hoe veel tijd het kost en 

welke materialen u eventueel nodig hebt. Ook staan er 

tips in hoe gevarieerd met een werkvorm omgegaan kan 

worden of hoe u verdieping kunt creëren.Voor een aan-

tal werkvormen zijn opdrachtformulieren en/of werk-

bladen nodig om de opdrachten uit te kunnen voeren. 

Bij elke werkvorm staat door middel van een icoontje 

aangegeven of u een werkblad nodig hebt. Deze zijn te 

downloaden via www.movisie.nl/ondernemendwerken. 

Overzicht werkvormen:
1. Welzijn met Visie

2. Kansen en bedreigingen

3. Probleem en doelenboom

4. Persona’s

5. Ieder zijn voordeel

6. Verkoop je Product

7. Buitenste Binnen 

8. Marketing-actieplan

9. Werken met de communicatiecirkel

10. Liftpitch 

11. Mijn communicatieprofiel

12. Krachtenveldanalyse

13. Omgeving in beeld

14. Bouwen aan je netwerk

15. Productenspel 

16. Vooronderstellingen kraken

17. Superheld 

18. Innovatie top 3

19. Waarderend onderzoeken

Werkvormen4
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4.1 Werkvormen per competentie
 

In onderstaand overzicht zijn de verschillende werkvormen weergegeven. Per werkvorm is aangegeven aan welke 

competentie(s) gewerkt wordt door het inzetten van deze werkvorm. 

 

 Competenties voor 

ondernemend werken  

Werkvormen voor

competentieontwikkeling 1.
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1. Welzijn met Visie X X

2. Kansen en bedreigingen X X X X

3. Probleem en doelenboom X X X

4. Persona’s X X X

5. Ieder zijn voordeel X X

6. Verkoop je product X X X X

7. Buitenste binnen X X X

8. Marketing-Actieplan X X X

9. Werken met de communicatiecirkel X X X

10. Liftpitch X X X X

11. Mijn communicatieprofiel X X

12. Krachtenveld analyse X X X

13. Omgeving in beeld X X X

14. Bouwen aan je netwerk X X

15. Productenspel X X

16. Vooronderstellingen kraken X X

17. Inzetten van een Superheld X X

18. Innovatie top 3 X X

19. Waarderend onderzoeken X X X X X X
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4.2 Tips 

Voordat u aan de slag gaat met de werkvormen nog 

enkele tips:

* Zorg dat u alle benodigde materialen klaar hebt 

staan en de benodigde werkbladen hebt gedown-

load en waar nodig vermenigvuldigd. De werkbladen 

kunt u via www.movisie.nl/ondernemendwerken 

downloaden.

* Wees creatief in het gebruik van de werkvormen. 

Gebruik de onderdelen die het beste aansluiten bij 

de leerdoelen en combineer werkvormen met elkaar. 

Bij sommige werkvormen staan tips genoemd over 

variaties die u in een werkvorm kunt aanbrengen of 

combinatiemogelijkheden met andere werkvormen. 

* Stel voor bijeenkomsten een gevarieerd programma 

samen dat een appèl doet op verschillende leerstijlen 

van medewerkers; door te oefenen in een rollenspel, 

door het bespreken van werksituaties, door het over-

dragen van kennis enz. 

* Maak duidelijke afspraken over eventuele thuiswerk-

opdrachten of het uitwerken van opdrachten naar 

aanleiding van een bijeenkomst of specifieke werk-

vorm. Maak er ook ruimte voor in de volgende bijeen-

komst en gebruik de uitkomsten voor het vervolg van 

het traject. 

4.3  Rollenspellen en (trainings)
acteurs

Bij een aantal werkvormen wordt er gebruik gemaakt 

van een rollenspel. Bij het uitvoeren van een rol-

lenspel is het de bedoeling dat een gegeven situatie 

wordt nagespeeld om inzicht te krijgen in hoe iemand 

handelt en communiceert in een bepaalde situatie en 

reageert op bepaalde interventies van de ander. Het 

rollenspel biedt verder de mogelijkheid tot inleven in 

de situatie, het toetsen van de vaardigheid om zich 

aan te kunnen passen aan veranderingen in een situ-

atie, het oplossen van problemen en het hanteren van 

conflicten. Zorg bij het spelen van een rollenspel voor 

een goede casebeschrijving die aansluit bij werkelijk 

bestaande of voorstelbare praktijksituaties. Geef de 

overige deelnemers duidelijke instructies voor obser-

vatie en feedback zodat ze gericht kunnen teruggeven 

wat ze goed vonden gaan en welke tips voor verbe-

tering ze hebben. Biedt deelnemers waar mogelijk 

de gelegenheid om na een feedbackronde de situatie 

nogmaals te spelen. Op die manier kunnen ze hetgeen 

ze geleerd hebben uit de eerste ronde en de feedback 

die ze hebben gekregen ook echt toepassen waardoor 

een leereffect wordt bereikt. 

Een rollenspel kan nog sterker worden gemaakt door 

het inschakelen van een trainingsacteur. In overleg 

met een acteur bepaalt u een werksituatie waarin 

de deelnemers een bepaald doel moeten bereiken of 

een vaardigheid moeten oefenen. De acteur treedt 

op in de rol van tegenspeler (gemeenteambtenaar, 

buurtbewoner, vrijwilliger) en zorgt dat de situatie 

zo veel mogelijk op de werkelijke praktijk lijkt. Een 

trainingsacteur kan zowel feedback geven vanuit 

zijn eigen rol als vanuit de deelnemende persoon. 

Gebruik bij het spelen van een rollenspel de werkbla-

den ‘Rollenspelinstructie’ en ‘Observatieformulier’.
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Welzijn met Visie1

Als welzijnsorganisatie heeft u voortdurend te maken 

met allerlei veranderingen. De gemeente die vraagt 

om meer te verantwoorden en te werken volgens 

de principes van Welzijn Nieuwe Stijl, bewoners of 

organisaties die andere of nieuwe dingen vragen. Om 

niet steeds ad hoc op allerlei veranderingen te hoeven 

reageren en uw eigen koers uit te kunnen zetten, 

is het goed om een aansprekende toekomstvisie te 

hebben en ambities te formuleren waar u met plezier 

aan werkt. Een visie die u met elkaar maakt werkt 

verbindend en geeft een concreet toekomstbeeld waar 

u naar toe wilt werken. Hieronder staan twee oefenin-

gen om gezamenlijk tot een visie te komen. 

Opbrengst
Bouwstenen voor het opstellen van een gezamenlijke 

toekomstvisie.

Werkvorm 
Individueel, in subgroepen van 4 of 5 personen en/of 

plenair met maximaal 12 personen.

Tijd
2 - 4 uur, afhankelijk van het uitwerken van het 

actieplan.

Benodigdheden

* Flipover en stiften.

* Papier voor het schrijven van een persbericht

* Werkblad: ‘Actieplan Van Visie naar Resultaat’

* Associatie-/fotokaarten

Opdracht 
1. Kies met elkaar voor het uitvoeren van één van de 

onderstaande opdrachten of doe ze allebei.

2. Bespreek met elkaar de uitkomsten en kies geza-

menlijk een aantal gedeelde ambities (op basis van 

de persberichten, toekomstbeelden) die bouwstenen 

voor een toekomstvisie kunnen dienen. 

3. Gebruik de uitkomsten vervolgens om het werkblad 

’Actieplan Van Visie naar Resultaat’ in te vullen. Op 

deze manier bepaalt u met elkaar wat er nodig is om 

de visie daadwerkelijk te bereiken. In het actieplan 

wordt het volgende aangegeven: 

* Wat jullie willen bereiken 

* Hoe jullie dat gaan aan pakken 

* Wie wat gaat doen 

* Wat daar voor nodig is (aan middelen, materialen, 

kennis, tijd)

* Planning van de werkzaamheden

Het maken van een actieplan kan plenair, waarna 1 of 2 

personen het actieplan verder uitwerken, of in subgroe-

pen van 4 of 5 personen.

Opdracht Persbericht 
Stel, over 3 jaar wordt jullie organisatie gezien als hét 

voorbeeld voor andere welzijnsorganisaties en het 

ministerie van VWS reikt hiervoor een prijs aan jullie uit. 

Wat is er dan allemaal bereikt? Hoe ziet jullie organi-

satie eruit en de omgeving waarin jullie werken? Wat 

Werkvormen
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vertelt u over uw organisatie aan anderen? En waar 

complimenteren de bewoners en de gemeente jullie 

mee? Welke successen zijn er te noemen? Hoe heeft u 

deze succesvolle positie bereikt?

Schrijf een kort persbericht voor de lokale krant, waarin 

u beschrijft waarom jullie van het ministerie van VWS 

een prijs hebben gewonnen en wissel de uitkomsten 

met elkaar uit. Voor het schrijven van het artikel kunt u 

gebruik maken van de volgende hulpvragen: 

* Onze organisatie droomt van een lokale samenleving 

waarin…

* Onze organisatie wil bereiken dat er over 3 jaar….

* Onze organisatie bevindt zich over 3 jaar in een om-

geving waarin…

* Over 3 jaar vertelt de gemeente over onze organisatie 

dat……

* Over 3 jaar vinden bewoners over onze organisatie 

dat…..

Kies met elkaar een aantal zinnen uit de geschreven 

persberichten die voor iedereen een aansprekend  

toekomstperspectief vormen. Zet deze op een  

flip-over vel. 

Opdracht Toekomstbeeld
Beantwoord individueel of in subgroepen onderstaan-

de vragen: 

* Wat wilt u behouden binnen de organisatie? 

* Waar wilt u afscheid van nemen? 

* Wat wilt u nieuw creëren binnen de organisatie? 

Houdt bij het beantwoorden van alle vragen rekening 

met kenmerken, eigenschappen, cultuur en activiteiten. 

Wissel de uitkomsten met elkaar uit, begeleid hierin de 

discussie en kies met elkaar een aantal gedeelde ele-

menten en schrijf deze op een flip-overvel. 

Tip
U kunt de vragen bij bij de opdracht Toekomstbeeld ook 

beantwoorden met behulp van zogenaamde foto- of 

associatiekaarten (of plaatjes uit tijdschriften) waarbij 

iedereen een aantal foto’s of plaatjes uitzoekt die ver-

beelden zij in de organisatie willen behouden, loslaten 

of creëren. U kunt ook beeldcollages maken rond deze 

vragen en die met elkaar bespreken. Werken met beel-

den levert zorgt vaak voor inspirerende gesprekken over 

de (gewenste) toekomst.

Kansen en bedreigingen2

Deelnemers leren hoe ze actuele ontwikkelingen of 

maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van 

de organisatie kunnen vertalen in kansen (en even-

tueel bedreigingen) voor de eigen organisatie en de 

dienstverlening die zij als professionals kunnen leveren. 

Denk aan veranderende wetgeving, nieuwe landelijke 

programma’s zoals De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl 

maar ook aan nieuw gemeentelijk beleid, veranderende 

bestemmingsplannen of de toename van het aantal 

eenzame ouderen in specifieke wijken. 

Opbrengst 
Inzicht in de betekenis van actuele ontwikkelingen in 

de omgeving voor de eigen organisatie en het eigen 
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handelen. Inzicht in de kansen en bedreigingen die dit 

oplevert en ideevorming over hoe hier op in te spelen. 

Werkvorm
In subgroepen van 3 of 4 personen.

Tijd
1,5 – 3 uur. 

Benodigdheden

* Artikelen uit (lokale) kranten en tijdschriften, ge-

meentelijke beleidsplannen (bijv. Wmo-beleidsplan),  

toegang tot internet. 

* Flipover, papier, stiften.

* Werkblad: ‘Kansen en Bedreigingen’. 

Opdracht 
1. Laat medewerkers de gekozen artikelen/beleidspara-

graaf lezen en op basis daarvan het werkblad ‘Kansen 

en Bedreigingen’ invullen. Of laat medewerkers zelf 

op zoek gaan naar een artikel uit een krant, tijdschrift 

of informatie van internet met daarin een actuele ont-

wikkeling die zij zelf hebben waargenomen en vraag 

hen op basis van dat artikel het formulier in te vullen. 

2. Inventariseer met elkaar de verschillende kansen en 

bedreigingen die medewerkers hebben geformuleerd. 

Maak eventueel gezamenlijk een top vijf en gebruik 

hierbij de kansen en bedreigingen, die medewerkers 

hebben aangeduid als meest kansrijk of bedreigend.

3. Ga plenair of in subgroepen een aantal kansen verder 

uitwerken met behulp van de vragen van het werk-

blad ’Kansen en Bedreigingen’. 

4. Formuleer een aantal SMART actiepunten (Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) 

om aan de slag te gaan met één of meerdere kansen 

en/of bedreigingen.

De vraag kan zich ook beperken tot het benoemen van 

drie kansen en drie bedreigingen. De overige vragen 

kunt u gezamenlijk uitwerken in een werkbijeenkomst. 

Tips
Te gebruiken bronnen:

* Beleidsplan van gemeente met paragraaf over plan-

nen voor de uitvoering van de Wmo en de beoogde 

positie van welzijn daarin. Bekijk ook jaarplannen en/

of voorjaarsnota’s. De meeste stukken zijn op internet 

terug te vinden. 

* Artikel uit vaktijdschrift over actuele ontwikkeling 

(nieuwe klantvraag, maatschappelijk vraagstuk zoals 

eenzaamheid of werkende armen). Denk bijvoorbeeld 

aan MO/Samenlevingsopbouw, Zorg & Welzijn of TSS. 

* Artikel uit lokale/regionale krant over een maatschap-

pelijke ontwikkeling/vraagstuk dat actueel is in de eigen 

regio (bijv. toenemende overlast hangjongeren in wijk 

X, verdwijnen van winkels en voorzieningen in plaats A). 

* Informatie over Welzijn Nieuwe Stijl is te vinden op 

www.invoeringwmo.nl. 

* Informatie over De Kanteling is te vinden op:  

www.vng.nl/dekanteling. 
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 Probleem- en doelenboom3

Het invullen van de probleem- en doelenboom helpt 

u bij het vaststellen van (reële) doelen en resultaten 

die u wilt realiseren in een project. De probleem- en 

doelenboom helpt u om oorzaken en gevolgen van 

een (maatschappelijk) vraagstuk te onderscheiden en 

vervolgens gerichte oplossingen kan formuleren. Het 

helpt ook om te bepalen of u vanuit uw eigen functie 

of organisatie voldoende invloed hebt om het beoogde 

doel te bereiken en of het doel niet bijgesteld moet 

worden.  

Opbrengst 
Reële doelen en resultaten zijn geformuleerd voor 

projecten/activiteiten die er op gericht zijn een bepaald 

maatschappelijk vraagstuk of probleem op te lossen. 

Daarnaast ontstaat er inzicht in de relatie en samenhang 

tussen centrale vraag/probleem, oorzaken en gevolgen. 

Werkvorm
Geschikt om met een groep van 3 tot 12 mensen uit  

te werken. 

Tijd
Dagdeel (3 - 4 uur).

Benodigdheden

* Flipover vellen en stiften.

* Werkblad Probleem- en doelenboom (kopieën  

voor alle deelnemers).

* Werkblad SMART-doelen

Opdracht 
1. Bepaal voor welke vraagstukken, projecten of acti-

viteiten het relevant is om een probleem- en doe-

lenboom te maken. Denk hierbij aan projecten die 

komende tijd opgestart gaan worden of maatschappe-

lijke thema’s die nu op agenda staan en waarvoor het 

relevant is om hiervoor nieuwe projecten of activitei-

ten op te starten.

2. Stel vervolgens vast wie welk project gaat uitwerken 

aan de hand van de probleem- en doelenboom. 

3. Gebruik onderstaande informatie voor het invul-

len van de probleemboom en het opstellen van de 

doelenboom. 

4. Presenteer de uitwerkingen van de probleem- en doe-

lenboom en vraag de andere deelnemers om aanvul-

lingen en/of overige opmerkingen.

5. Verwerk de uitkomsten in de betreffende 

projectplannen.

Informatie
Een doelenboom helpt om de oorzaken en gevolgen van 

een probleem te achterhalen en de juiste oplossingen te 

formuleren. U maakt eerst een probleemboom. De pro-

bleemboom start met het formuleren van het centrale 

probleem dat u signaleert en waarvoor een oplossing 

moet komen. Dit probleem moet concreet en scherp ge-

formuleerd worden. En als een echt probleem. Dus niet: 

‘Het gaat niet zo goed met de grutto’, maar: ‘De grutto 

wordt in Nederland met uitsterven bedreigd’.

Vervolgens wordt gekeken waarom dit probleem be-

staat: Wat draagt ertoe bij dat het probleem er is, wat 

houdt het in stand? Voor elk van de oorzaken voor het 
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probleem wordt hetzelfde gedaan: wat zijn daar de 

onderliggende oorzaken van? In het algemeen geldt 

dat maximaal vijf lagen voldoende zijn om de diepst 

liggende 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 pro-

bleem bestaat? En wat is het gevolg van deze gevolgen? 

Ook hier geldt: maximaal vijf stappen naar boven laten 

alle gevolgen wel zien.

Als u tevreden bent over de probleemboom (het kern-

probleem zit op de juiste plek, er zijn voldoende niveaus 

van oorzaken en gevolgen benoemd, en per niveau zijn in 

ieder geval de belangrijkste benoemd), dan volgt de trans-

formatie van de probleemboom in de doelenboom. Alles 

wat u tot nu toe negatief hebt benoemd vormt u om naar 

een positieve uitspraak. Zo wordt in één keer duidelijk 

wat jullie 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 doelenboom 

dat u dat met een groep mensen doet. Het mooiste is als 

u de uiteindelijke doelgroep betrekt bij het maken van 

de doelboom. Zo worden de problemen en de oplos-

singen vanuit de doelgroep geformuleerd. Dat zorgt er 

ook voor dat de doelstellingen van uw project concreet 

en reëel worden. Ook neemt de kans toe dat het project 

succesvol wordt uitgevoerd. 

Voorbeeld probleemboom

Verdere

gevolgen

Directe

gevolgen

Centrale 

probleem

Directe 

oorzaken 

Achterliggende

oorzaken
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Persona’s4

Persona’s helpen bij het begrijpen van klanten (bewo-

ners/cliënten) en de vragen en wensen die zij hebben. 

Niet als een deel van een groep of als demografische 

eenheden, maar als individuen met een geschiedenis, 

met doelen, interesses en een relatie met een product, 

dienst of activiteit. Persona’s zijn profielen van bewo-

ners, cliënten of vrijwilligers waar u in uw dagelijkse 

werkpraktijk mee te maken hebt. Het zijn dus geen 

verzonnen persoonsbeschrijvingen!  

Opbrengst 
Deelnemers leren zich te verplaatsen in de belevings-

wereld van hun klantgroep, hun diensten af te stem-

men op wat klanten echt willen en deze zo aan te 

bieden dat klanten geholpen worden bij het bereiken 

van hun doelen. Deelnemers krijgen hiermee een tool 

in handen om invulling te geven aan vraaggericht 

werken. 

Werkvorm
In kleine groepen werken deelnemers aan het ontwik-

kelen van persona’s. Dit kan in een bijeenkomst van een 

halve dag, maar ook heel uitgebreid. 

Tijd
6uur: 2 uur voor opdracht A en 4 uur voor opdracht B.

Benodigdheden

* Kopieën van het ‘Werkblad Persona’s’

* Geeltjes, stiften en flip-over 

Opdracht A: Ontwikkelen van persona’s 
1. Bepaal de klantgroep (bijv. eenzame ouderen, hang-

jongeren, mensen in de schuldsanering etc.). 

2. Verzamel in breed opzicht kennis over de klantgroep 

(onderzoek, vakbladen, interviews, media, actualitei-

ten etc.) of inventariseer met alle deelnemers wat u 

weet over deze klantgroep(en) en schrijf dit op flaps.

3. Ontwikkel daaruit een set van 3 tot 6 persona’s (zie 

werkblad voor voorbeelden).

4. Beantwoord per persona de volgende vragen (zie ook 

het werkblad):

* Wie zijn ze? 

* Wat is hun achtergrond?

* Wat is hun leeftijd? 

* Hoe ziet hun leefsituatie eruit (waar wonen ze met 

wie)?

* Wat voor werk doen ze? 

* Waarom doen ze wat ze doen?

* Welke doelen hebben ze? 

* Wat is de ambitie in hun leven? Hun drijfveer? Waar 

dromen ze van?

* Welke problemen hebben ze? Waar lopen ze tegen 

aan? In hoeverre lukt het hen bijvoorbeeld hun 

ambities te vervullen?

* Wat zijn belangrijke normen en waarden? 

* Waar komen ze op af? Waar lopen ze warm voor? 

Waar knappen ze juist op af?

* Welke thema’s houden hen bezig?

* Wat is hun leerstijl?

* Hoe ervaren zijn ze al?

* Wat is onze bijdrage? Wat willen we met ze? Welke 

producten/diensten hebben we voor deze doel-

groep in huis of gaan we ontwikkelen?
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* Wat verwachten ze van ons? Wat willen ze?

5. Zoek een foto (via internet) die u als beeld gebruikt 

om de persona ook letterlijk een gezicht te geven.

6. Gebruik de persona’s om meer vraaggericht te werken: 

pas uw dienstverlening aan, vernieuw het aanbod in 

samenwerking netwerkpartners en de gemeente (zie 

opdracht B). Ook kunt u de ontwikkelde persona’s ge-

bruiken in de communicatie naar de doelgroep. 

Tips 
U kunt ook de persona’s ook vormgeven door een mind-

map te maken of met foto’s en beelden. 

Persona’s vragen om continue aanscherping en validatie. 

Bekijk van tijd tot tijd of de persona’s waar jullie mee 

werken nog actueel zijn en pas ze hier zo nodig op aan. 

Om ze echt bruikbaar te maken, moet u ermee aan het 

werk, moet u de ervaringen die u daarmee opdoet uit-

wisselen en op grond daarvan de persona’s en produc-

ten/diensten verder ontwikkelen.

Opdracht B: Werken met persona’s 
Druk de uitgewerkte persona’s af op A3 papier (of liefst 

nog groter formaat) en hang deze op een grote ruimte. 

Maak ook kopieën van alle uitgewerkte persona’s voor 

alle deelnemers. 

1. Deelnemers lopen rond langs de persona’s. De deel-

nemers hebben geeltjes waarop ze maatschappelijke 

vraagstukken/problemen schrijven die ze signaleren 

bij de verschillende persona’s, die ze vervolgens plak-

ken op de flap van de betreffende persona’s. Denk 

daarbij ook aan toekomstige vraagstukken waar de 

persona mee te maken krijgt.

2. Cluster per persona de problemen/knelpunten op thema.

3. Maak subgroepen en ga per subgroep met 1 persona 

aan de slag.

4. Ga als groep in gesprek over hoe de persoonlijke leef-

situatie van de persona eruit ziet als de (belangrijkste) 

vraagstukken/problemen zijn opgelost. Denk hierbij 

vanuit de persona, hoe ziet zijn/haar leven er idealiter 

over 5 jaar uit, welke doelen zijn bereikt? Schrijf in 

kernachtige zinnen op de flap wat er is veranderd en 

waar dat toe leidt voor de persona.

5. Wat betekent het oplossen van bepaalde vraagstuk-

ken/problemen voor de directe omgeving van de 

persona (wat verandert er voor gezinsleden, buurtge-

noten)? Schrijf ook deze antwoorden op de flap. 

6. Maak per subgroep een stappenplan om te komen 

tot de gewenste eindsituatie per persona. Gebruik 

hiervoor de volgende vragen:

* Hoe moet de gewenste situatie (van de persona) 

bereikt worden?

* Welke stappen moeten er gezet worden, wat moet 

er wanneer gebeuren?

* Wie (organisatie/gemeente/samenwerkingspartners) 

heeft welke taak bij deze stappen?

* Welke verantwoordelijkheid hebben de 

betrokkenen? 

* Wat wordt van de persona zelf verwacht, hoe wordt 

het informele netwerk betrokken? 

* Wat is het eindresultaat? Check op uitkomsten bij 

gewenste toekomstsituatie van persona en directe 

omgeving.

Tips 

* Maak na stap 2 een extra analyse/verdieping van de 

maatschappelijke vraagstukken: bevraag elkaar waar 
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nodig of de ingebrachte maatschappelijke vraagstuk-

ken ook de juiste zijn. Is er nog een ‘vraag achter de 

vraag’ en is die ook in beeld?

* Voer deze opdracht uit samen met samenwerkings-

partners en de gemeente.

Ieder zijn voordeel5

Alle teams, projectgroepen en activiteitengroepen van de 

organisatie gaan hun aanbod (product) be schrijven en pre-

senteren. Deze vorm is zeer geschikt om je te verplaatsen 

in de situatie van de ander en om van gedachte te wisselen 

over de meerwaarde van deze producten en diensten. Met 

het formuleren van voordelen komen verkoopargumen-

ten naar voren. 

Opbrengst 
Deelnemers hebben inzicht in wat de (maatschappelijke) 

meerwaarde van de aangeboden diensten/producten is 

voor bewoners, opdrachtgevers, samenwerkingspartners 

of andere specifieke groepen. 

Werkvorm
In subgroepen van 3 of 4 personen, daarna plenair be-

spreken in de grote groep.

Tijd
Totaal 45 minuten (30 minuten in de kleine groep en 15 

minuten plenair).

Benodigdheden

* Flipover en stiften.

* Een aantal kopieën van het werkblad  

‘Ieder zijn voordeel’. 

Opdracht 
1. Verdeel de groep in subgroepen van drie tot vier 

personen, indien mogelijk vanuit verschillende teams/

disciplines. Per subgroep kan een specifiek product/

dienst worden uitgewerkt. Zorg dat iedere groep een 

kopie heeft van het werkblad ‘Ieder zijn voordeel’. 

2. Vraag ieder subgroep om eerst de Unieke Verkoop 

Argumenten (Unique Buying Reason UBR) van hun 

product te benoemen. Dit is echte marke tingtaal, 

maar eigenlijk vraagt u gewoon: waarom zou de klant 

uw product willen afnemen of waarom zou de (po-

tentiële) opdrachtgever uw product financieren? Wat 

maakt uw product uniek en waarin onderscheidt het 

zich van het aanbod van anderen? 

3. Ga per groep aan de slag met de uitwerking van 

diensten van de organisatie en het voordeel wat dit 

oplevert voor een specifieke groep bijvoorbeeld: 

bewoners of de gemeente. Beschrijf het voordeel in 

termen van de doelgroep. Kruip echt in de huid van…. 

Hoe concreter u het product omschrijft, hoe concreter 

u het voordeel kunt maken. 

4. Elke groep krijgt tien minuten om een korte product-

presentatie voor te bereiden. Elke groep schrijft de 

uitkomsten per product op een flap. Na tien minuten 

worden de flappen opgehangen. Elk team licht kort 

de uitkomsten toe, de rest van de groep kan vragen 

stellen of aanvullen. Als begeleider is het belangrijk om 

door te vragen als de antwoorden te algemeen zijn.
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Tips 

* Vraag bij de terugkoppeling één sprekend voorbeeld.

* Verzamel de flappen en laat deze uitwerken en 

verspreiden.

* Het resultaat van de flappen kan gebruikt worden als 

input voor communicatie en pr-materiaal .

* Maak plenair of in subgroepen per product een 

SWOT-analyse en formuleer een samenvattend advies 

ten aanzien van de producten.

* Gebruik deze werkvorm als voorbereiding op het 

rollenspel ‘verkoop je product’ of combineer beide 

werkvormen.

Verkoop je product6

In dit rollenspel presenteren de deelnemers een 

product (project, activiteit, dienst) aan een kritische 

subsidiegever of bewoner. In de praktijk zullen zij dit 

vaker nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens een verken-

nend gesprek met een gemeente of fonds omdat u 

geld of middelen nodig hebt. Ook in het contact met 

bewoners wordt er soms van medewerkers gevraagd 

om hen te bewegen om deel te nemen aan een 

activiteit of gebruik te maken van een dienst van uw 

organisatie. Dan heeft u niet genoeg aan een folder 

of website. 

Opbrengst
Deelnemers ervaren en oefenen in een veilige omgeving 

hoe ze een concreet product aan een opdrachtgever of 

klant presenteren en verkopen. 

Werkvorm
Rollenspel: één persoon ‘verkoopt’ een product en één per-

soon speelt de gemeente/bewoner. Dit duurt vijf minuten.  

Tijd 
Totaal 95 minuten:

* instructie en voorbereiding 20 minuten

* spelen en nabespreken van vier rollenspellen 60 

minuten

* maken vervolgafspraken 15 minuten 

Benodigdheden

* Voldoende ruimte voor ‘spelers’ en publiek om  

het rollenspel te spelen en te observeren.

* Werkblad ‘Rollenspelinstructie’

* Werkblad ‘Observatieformulier’

* Flipover en stiften.

Opdracht 
1. Verdeel de deelnemers in kleine subteams, bijvoor-

beeld per functie (team jongerenwerk, team opbouw-

werk etc.). Elk team krijgt in het rollenspel maximaal 

drie minuten de tijd om één product te presenteren 

aan een (fictieve) vertegenwoordiger van de ge-

meente of een (fictieve) potentiële cliënt/bewoner. 

Vraag iemand van een ander team om de gemeente 

of de bewonersrol te spelen en geef die persoon ook 

even tijd om zich in te leven in die rol. U kunt ook een 

collega, manager of een profes sionele acteur hiervoor 

vragen (zie inleiding over de inzet van trainingsac-

teurs aan het begin van hoofdstuk 4).

2. In een ‘verkoopgesprek’ krijgt u de kans om de toege-

voegde waarde van het product of dienst voor anderen 
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toe te lichten en in te spelen op wensen, behoeften of 

ver wachtingen. Vraag het team een ideale beginzin 

voor te bereiden. Laat ze ook vooraf nadenken over wat 

ze willen overbrengen en wat ze willen bereiken met 

het gesprek. Geef de teams vijf minuten voorbereidings-

tijd. Terwijl zij zich voorbereiden, zet u als spelleider een 

tafel en twee stoelen klaar als toneel. 

3. Deel de observatieformulieren uit en geef instructies 

aan alle deelnemers over waar ze op moeten letten in 

het gesprek (verdeel eventueel de taken) en in welke 

vorm ze feedback kunnen geven na afloop van elk 

rollenspel. 

4. Laat het eerste rollenspel spelen. Vraag de spelers 

eerst te vertellen wie ze spelen. Start vervolgens de 

situatie. Na circa vijf tot maximaal tien minuten kiest 

u een natuurlijke pauze tussen twee zinnen en geeft u 

het stopteken. U kunt bijvoorbeeld uw hand opsteken 

en ‘bedankt’ roepen, of een bel luiden. 

5. Vraag na ieder rollenspel eerst hoe degene die de ‘ver-

koper’ speelde, zich voelt. Vraag naar zijn ervaringen en 

wat er goed ging en eventueel beter kon. Vraag ook of 

de geplande boodschap is overgebracht en of het doel 

van het gesprek is bereikt. Daarna vraagt u dit ook aan 

de tegenspeler. Daarna vraagt u het publiek om aan de 

hand van hun observaties terug te geven wat hen is op-

gevallen, wat er goed ging en welke tips ze nog hebben. 

Schrijf de tips op een flip-over. 

6. Als alle teams hun producten hebben gepresenteerd, 

bespreekt u met alle deelnemers de belangrijkste 

tips voor het verbeteren van de verkooptechnieken 

en maakt u afspraken over hoe dat in de praktijk te 

brengen. U kunt de ervaringen van het rollenspel ook 

gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over hoe 

de organisatie zich beter kan profileren of welke ge-

slaagde verkoopargumenten ingezet kunnen worden 

in de communicatie naar de gemeente of bewoners. 

Tips

* Als er voldoende tijd is kunnen de teams naar aanlei-

ding van de feedback nog een tweede kans krijgen 

om hun product te verkopen en te kijken of dat tot 

meer succes leidt.

* Herhaal het rollenspel een aantal maanden na de eer-

ste keer om te zien of deelnemers inmiddels op een 

andere manier hun verhaal vertellen.

* Doe ter voorbereiding van het rollenspel de werkvorm 

‘Ieder zijn voordeel’ (werkvorm 5) of ‘Productenspel’ 

(werkvorm 15) of gebruik de uitkomsten daarvan in 

het rollenspel.  

Buitenste binnen7

Bekijk de organisatie door de ogen van de buiten-

wereld. Hoe kijken anderen naar de organisatie? Dat 

zoekt u uit met deze werkvorm. U gaat om de tafel met 

samenwerkingspartners, subsidiegevers, concurrenten 

en andere lokale instanties en onderzoekt op creatieve 

wijze welke beelden er bestaan over uw organisatie. 

Opbrengst 
Inzicht in hoe de buitenwereld (organisaties en perso-

nen uit de directe omgeving) aankijkt tegen uw organi-

satie en de activiteiten en diensten die jullie aanbieden. 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het imago van de 
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organisatie bij te stellen en bestaande relaties te verster-

ken of nieuwe relaties aan te gaan. 

Werkvorm
Plenaire bijeenkomst met externe gasten.

Tijd
2 tot 3 uur, afhankelijk van de groepsgrootte en de 

ruimte die u neemt voor dialoog en uitwisseling. 

Benodigdheden
Om deze werkvorm tot een succes te maken zijn  

een aantal voorbereidende activiteiten vereist: 

* Nodig klanten, opdrachtgevers/financiers en (po-

tentiële) samenwerkingspartners uit. Daarnaast is 

het belangrijk dat er ook mensen vanuit de eigen 

organisatie aanwezig zijn: bestuursleden en medewer-

kers of vrijwilligers van verschillende teams. Zorg voor 

een evenwichtige verdeling tussen deelnemers uit de 

eigen organisatie en externe deelnemers. 

* Zorg voor een duidelijke uitnodiging en zorg dat er 

een geschikte ruimte is om de bijeenkomst te organi-

seren. Heb aandacht voor gastvrijheid. 

* Organisatiepresentatie: zorg dat u een goede organi-

satiepresentatie hebt voorbereid waarin missie, visie, 

doelen, ambities en huidige activiteiten zijn verwoord 

en waarin uw toegevoegde waarde duidelijk naar 

voren komt.

* Werkblad ‘Buitenste Binnen’: hierop staan een aantal 

creatieve werkvormen die u bij deze opdracht  

kunt inzetten.

Opdracht 
1. Zorg voor een introductie van de bijeenkomst en kies 

voor een creatieve kennismakingsvorm. U kunt die 

ook koppelen aan de beeldvormingsopdracht.

2. Vraag de genodigden om hun beeld van jullie organi-

satie. Vragen die u kunt stellen: 

* Welk beeld heeft u van onze organisatie? 

* Wat verwacht u qua rol en activiteiten van onze 

organisatie?

* Voldoet onze organisatie aan uw verwachtingen? 

 Ga er niet op in als het onjuist is, op een later mo-

ment kunt u toelichten wat u werkelijk doet. Bereid 

een aantal vragen voor over onderdelen waarop u 

specifiek feedback wilt hebben en vraag door, als het 

antwoord vaag is. Gebruik hiervoor de vragen van het 

werkblad Buitenste Binnen en kies uit één van de cre-

atieve vormen om de vragen te laten beantwoorden.

3. Geef na het vragenrondje een korte samenvatting 

van de eerste indrukken. Praat er kort met elkaar over 

door. Het is belangrijk dat vrijwilligers en medewer-

kers van uw eigen organisatie openstaan voor de me-

ningen van de genodigden en niet in de verdediging 

schieten. U kunt natuurlijk wel vragen hoe mensen 

tot hun beeld zijn gekomen. Gebruik zoveel mogelijk 

open vragen.

4. Presenteer de organisatie en een aantal specifieke 

activiteiten die voor de gasten relevant zijn. Na 

afloop vraagt u de genodigden of de presentatie het 

beeld van de organisatie helderder heeft gemaakt. 

Vraag ook of het beeld afwijkt van hun eerste indruk. 

Vervolgens vraagt u ze heel concreet wat ze van het 

huidige activiteiten- en productenaanbod vinden en 

welke verbetersuggesties ze hebben. 
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5. Breng alle reacties van deelnemers in kaart. Laat de 

medewerkers van teams/activiteitengroepen een 

eerste reactie geven als het over hun team of activiteit 

gaat. Leg daarbij uit dat dit eerste reacties zijn en dat 

de organisatie vertrek van de genodigden zal naden-

ken hoe de wensen gerealiseerd kunnen worden en 

hoe de producten kun nen worden verbeterd. 

6. Willen de externe deelnemers samenwerken of verder 

praten? Wissel contactgegevens uit en maak meteen 

een concrete afspraak. Als het aanbod niet direct 

aansluit bij jullie eigen wensen, bedank dan voor het 

aanbod en geef aan dat u het graag in overweging 

neemt en er nog op terugkomt

Tips

* Het succes van deze werkvorm staat of valt met de 

samen stelling van de deelnemersgroep. Durf organisa-

ties of mensen uit te nodigen waarmee u nog geen of 

beperkt contact hebt, maar die wel een interes sante 

bijdrage kunnen leveren. Zorg dat niet alleen klanten 

of alleen deelnemers aan gespreksgroepen meedoen. 

Houd ook rekening met gevoeligheden in de relatie 

met andere organisaties of personen. Voorkom dat de 

bijeenkomst wordt gebruikt voor het uitvechten van 

bestaande conflicten. Maar aarzel niet om juist ook 

mensen uit te nodigen die mogelijk kritisch zijn over 

jullie organi satie. Nodig bij voorkeur mensen persoon-

lijk uit.

* Leg gasten in de watten, zorg voor lekkers bij de kof-

fie en/of organiseer na afloop een lunch.

* Gebruik de uitkomsten van de werkvorm ‘Ieder zijn 

voordeel’ of combineer de beide werkvormen.

Marketingactieplan8

Als organisatie wilt u dat uw diensten, producten en 

activiteiten aansluiten bij de wensen en behoeften van 

de doelgroep. Daarbij gaat het niet alleen om het pro-

duct op zich, maar ook om de prijs, de manier waarop 

het gepromoot wordt, de mensen die het aanbieden 

en de plaats waar het product wordt aangeboden. 

Samen vormen deze elementen de marketingmix, ook 

wel de 5 P’s genoemd. 

Maak samen een marketingactieplan om te bepalen 

welke elementen van de marketingmix product, prijs, 

plaats, people en promotie al goed werken en welke 

elementen beter kunnen.

Opbrengst
Een gezamenlijk opgesteld concreet marketing actieplan.

Werkvorm
In subgroepen van 3 of 4 personen of met een groep 

van maximaal 12 personen.

Tijd
75 minuten.

Benodigdheden

* Flipover vellen en stiften.

* Werkblad ‘Marketingactieplan’.
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Opdracht
1. Kies een product, dienst, activiteit, project, program-

ma, maatschappelijk probleem of team waarop je de 

marketingmix wil toepassen. Bijv. het jongerenwerk 

(in algemene zin) of sportactiviteiten voor jongeren 

(specifieke dienst) of vrijwilligerswerk (in algemene 

zin) of vrijwilligerswerk in het buurthuis (specifieke 

vrijwilligersactiviteit).

2. Bepaal de doelgroep(en) op wie u zich richt met het 

gekozen product, dienst of project (de klant, gebruiker, 

deelnemer, potentiële vrijwilliger etc.).

3. Gebruik vragen rond de 5 P’s om een beeld te krijgen 

van de huidige marketingmix die wordt ingezet voor 

de gekozen dienst, project, team etc. Vragen:

* Wat is het product/dienstverlening?

* Wat is de prijs? Wat moeten klanten/deelnemers 

er voor over hebben om gebruik te maken van het 

product (aanbod)?

* Wat is de plaats? (Denk hierbij aan regionale 

afstand, maar bijvoorbeeld ook aan drempels in de 

beleving van de klant.) 

* Welke medewerkers zijn betrokken bij de totstand-

koming van het product? 

* Wat doet de organisatie om het product/ de dienst-

verlening te promoten?  

 Een verdere toelichting op de vragen staat in het 

werkblad ‘Marketingactieplan’. 

4. Vul (gezamenlijk) het werkblad ‘Marketingactieplan’ 

in om te bepalen welke elementen van de marke-

tingmix - voor dat product - al goed werken en welke 

elementen beter kunnen. Op het werkblad is ook een 

voorbeeld weergegeven van een ingevuld marketing 

actieplan.

Werken met de 
communicatiecirkel

9

Doelen hebben is één, ze gerealiseerd krijgen een 

tweede. Hoe zorgt u dat een doelstelling ook werkelijk 

op de goede manier voor en door de goede mensen 

gerealiseerd wordt? Met behulp van de communica-

tiecirkel maakt u een plan voor het realiseren van de 

doelstelling. Door de cirkel van communicatie steeds 

opnieuw te doorlopen bent u in staat om zorgvuldig 

afgewogen keuzes te maken en een goede aansluiting 

te maken tussen doelstel ling, doelgroep, boodschap, 

middel en organisa tie (plan ning en budget).

Opbrengst
Een uitgewerkt plan, waarin de doelstelling helder is en 

concreet is aangegeven op welke manier de doelstelling 

wordt gerealiseerd.

Werkvorm
Geschikt voor een groep van 3 tot 12 personen, de 

uitwerking kan plenair of in meerdere subgroepen 

plaatsvinden.

Tijd
60 minuten. 

Benodigdheden

* Flip-over vellen en stiften.

* Werkblad ‘Communicatiecirkel’ met daarop een toe-

lichting op de verschillende onderdelen van de  

communicatiecirkel en ondersteunde informatie.
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Opdracht 
Doorloop de stappen zoals weergegeven in de commu-

nicatiecirkel en maak daarbij gebruik van de informatie 

op het werkblad ‘Communicatiecirkel’. 

Het principe van de cirkel is dat u van de stap doelstelling 

naar de stap organisatie de cirkel steeds opnieuw door-

loopt. Eerst in grove lijnen: wat wil ik, voor wie, wat is mijn 

kernboodschap, welke middelen 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 kunt u met dit instrument een plan in elkaar 

zetten met op elkaar aansluiten de en zorgvul dig afgewo-

gen keuzes voor de doelstel ling, doelgroep, boodschap, 

middel en organisa tie (plan ning en budget).

Tip
Doorloop de stappen weergegeven in de cirkel meer-

dere keren. 

Liftpitch10

Deelnemers gaan in 2 of 3 subgroepen oefenen met een 

telefoongesprek of persoonlijk gesprek met een verte-

genwoordiger van de gemeente, van een bedrijf of een 

andere maatschappelijke organisatie Een andere deel-

nemer vervult de rol van gesprekspartner. De overige 

deelnemers observeren en geven na afloop feedback. 

Het doel voor de deelnemers is een vervolgafspraak zien 

te maken met degene met wie ze in contact komen. 

Daarnaast is het doel deelnemers zich te laten verplaat-

sen in de rol van beoogde samenwerkingspartner. 

Opbrengst
Met deze oefening leren de deelnemers om zichzelf 

kernachtig te presenteren en zich te verplaatsen in een 

gesprekspartner (met eigen belangen) van wie ze iets 

willen. Dit kan bijvoorbeeld een ambtenaar welzijn 

zijn, een medewerker van een woningbouwcorporatie 

of een directeur van een bedrijf uit de wijk. 

Werkvorm
In maximaal vijf subgroepen van 3 of 4 personen in meer-

dere rondes waarbij iedereen in elke rol (vrager, aanbie-

der, observant) een keer aan de beurt komt. Afhankelijk 

van het aantal deelnemers kan het ook plenair. Laat 3 of 

4 deelnemers een gesprek voeren en laat hen zelf een 

gesprekspartner uitzoeken met wie ze het gesprek voeren. 

Daarna plenair nabespreken in de grote groep.

Tijd
45 - 60 minuten (30 - 45 minuten in de kleine groep en 

15 minuten plenair).

Benodigdheden

* Stopwatch of horloge om tijd te bewaken.

* Geschikte ruimte om in kleine subgroepen een rol-

lenspel te spelen.

* Casuïstiek van werksituaties waarin de ‘liftpitch’ 

wordt toegepast.  

Opdracht 
1. Bespreek vooraf (plenair) een aantal geschikte en 

herkenbare werksituaties waarin medewerkers zich 

kunnen profileren bij een specifieke persoon of orga-

nisatie, of iets gedaan wil krijgen van deze persoon. 
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2. Verdeel de groep in subgroepen van drie tot vier 

personen, indien mogelijk vanuit verschillende teams/

disciplines. 

3. Speel 3 of 4 rondes (afhankelijk van grootte sub-

groep): 5 minuten voorbereiding, 3 minuten gesprek, 

5 minuten nabespreking. 

4. Elke medewerker kiest één van de werksituaties (zie 1) 

en bepaalt voor zichzelf welk doel hij/zij in dit gesprek 

wil bereiken. Hij kan dit doel ook vooraf delen met de 

observant. 

5. Maak in de voorbereiding van elk gesprek duidelijk wie 

de beoogde gesprekspartner is (organisatie + functie/

rol) zodat diegene zich ook in zijn/haar rol kan ‘inleven’. 

6. Degenen die observeren krijgen de opdracht te kijken 

naar de effectiviteit van de communicatie (lukt het 

om contact te maken, de wens, vraag of boodschap 

helder en kort te verwoorden en zich in te leven in de 

belangen van de ander). 

7. Bespreek elk gesprek kort na: laat eerst de deelnemer 

die het gesprek heeft gevoerd vertellen hoe hij/zij het 

gesprek heeft ervaren en hoe effectief hij/zij zichzelf 

vond. Vraag daarna om feedback van de gesprekspart-

ner en tenslotte van degenen die hebben geobserveerd.

8. Vraag tijdens de plenaire terugkoppeling aan de deelne-

mers hoe het is gegaan, wat was het meest lastige, wat 

zijn belangrijke tips? Wees concreet, kernachtig, maak 

actief contact, sluit af met een duidelijke afspraak etc. 

Tip
Vraag bij de terugkoppeling naar wat er goed ging én wat 

de deelnemers een volgende keer anders zouden doen. 

Mijn communicatieprofiel11

Hoe kom ik over en hoe vertel ik mijn boodschap?

Opbrengst 
Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen wijze van 

communiceren en tips hoe ze nog effectiever kunnen 

communiceren. 

Werkvorm 
In subgroepen van 4 of 5 personen.

Tijd
60 minuten.

Benodigdheden
Voor elke deelnemer een aantal kopieën van  

werkblad ‘Communicatieprofiel’. 

Opdracht 
1. Ieder vult voor zichzelf zijn/haar eigen communicatie-

profiel in. 

2. Ga vervolgens in subgroepen uiteen. Iedereen vult het 

communicatieprofiel van de andere subgroepleden 

in (voor het samenstellen van de groepen is het van 

belang dat je elkaar kent / regelmatig met elkaar hebt 

samengewerkt – een beeld hebt van elkaars wijze van 

communiceren).

3. In de subgroep bespreekt u de resultaten aan de hand 

van de volgende vragen:

* Komen de uitkomsten overeen met het eigen 

beeld? Wat komt overeen en wat niet? 
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* Wat valt iedereen op aan de uitkomsten? 

* Welke tips kunt u de ander geven om zijn/haar ma-

nier van communiceren effectiever te laten zijn?

* Benoem individueel 1 of 2 actiepunten om de eigen 

communicatie effectiever te maken.

Tips

* U kunt deze oefening ook uitbreiden door iedereen een 

korte presentatie te laten geven en op basis daarvan het 

communicatieprofiel in te vullen (zelf en voor elkaar). 

* Om na te gaan of de communicatie inderdaad ef-

fectiever is geworden: vul na 2 maanden opnieuw 

het communicatieprofiel in, vraag een collega om het 

formulier ook in te vullen en bespreek met elkaar de 

uitkomsten. Let daarbij met name op de actiepunten 

die u had geformuleerd.

Krachtenveldanalyse12

In kaart brengen van de partijen (burgers, belangengroe-

pen, bewonersinitiatieven, opdrachtgevers, financiers, 

partners, concurrenten) waar u als welzijnsorganisatie 

mee te maken hebt, in algemene zin of binnen een speci-

fiek aandachtsgebied (bijv. ouderenwerk, maatschappelijk 

werk). Met de krachtenveldanalyse brengt u  in beeld hoe 

u zich verhoudt tot deze partijen, in hoeverre er sprake is 

van inhoudelijke overeenstemming en in hoeverre partijen 

invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. 

Opbrengst 
Inzicht in hoe u zich als organisatie(onderdeel) ver-

houdt tot diverse partijen in de omgeving en wat dit 

betekent voor de eigen positie en de kans dat u uw 

doelen kunt realiseren. 

Werkvorm
Vragenlijst invullen en discussie, in subgroepen of plenair. 

Tijd
Totaal 45 – 60 minuten. 

Benodigdheden

* Flipover vellen en stiften.

* Werkblad ‘Krachtenveldanalyse’ 

* Een aantal kopieën van de vragenlijst inclusief  

krachtenveldtabel om de partijen te inventariseren

Opdracht 
1. Bespreek plenair of in de subgroepen de vragen en 

vul de tabel in.

2. Neem het schema ‘Krachtenveld’ over op een  

flipover vel.

3. Teken de verschillende partijen in cirkels in het 

schema ‘Krachtenveld’.  

4. Analyseer het krachtenveld: wat valt op? Hoe is de 

relatie en mate van overeenstemming met de partijen 

die het meeste invloed op de organisatie hebben? 

Welke knelpunten signaleert u? Wat weet u nog niet 

en wat zou u nog moeten weten? 

Tip
Combineer de krachtenveldanalyse met een analyse 

van de kansen en bedreigingen en gebruik beide als 

voorbereiding of input voor het ontwikkelen van een 
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gezamenlijke visie, ambities of voor het ontwikkelen van 

nieuwe producten. 

Omgeving in beeld13

Breng de omgeving van de organisatie en de relaties 

met de buitenwereld op een creatieve manier in beeld. 

Opbrengst 
U creëert de omgeving van de organisatie en de verhou-

ding tot die omgeving door de ogen van de deelnemers. 

De opbrengst is een alternatieve omgevingsanalyse of 

sociale kaart, die ook visueel aantrekkelijk is. Als u kiest 

voor de uitgebreide opdracht, levert het ook een geza-

menlijk gestructureerd inzicht in de wensen en behoef-

ten van alle (relevante) stakeholders die in de omgeving 

van de organisatie een rol spelen, de mate waarin de 

organisatie inspeelt op deze behoeften en wat nodig is 

om dit te verbeteren.

Werkvorm 
Beeldende creatieve werkvorm die zowel plenair als in 

subgroepen kan worden uitgevoerd. Aanvullend kan 

nog een vragenlijst worden ingevuld en besproken.

Tijd 
40 - 80 minuten (afhankelijk van de tijd die u hiervoor 

wilt nemen). 

Benodigdheden

* Grote vellen papier, tijdschriften, foto’s. 

* Flip-over, papier, stiften, scharen, lijm en eventueel 

overige knutselmaterialen. 

* Eventueel een exemplaar van de ‘Atlas van de bele-

vingswereld’, zie www.atlasvandebelevingswereld.nl.

* Kopieën van het werkblad ‘Omgeving in Beeld’.

 

Opdracht 
1. Verdeel de groep eventueel in subgroepen van mi-

nimaal 4 personen en zorg dat iedereen voldoende 

materiaal heeft en een groot vel of stuk karton om 

mee te werken. Spreek van te voren af hoeveel tijd je 

wil besteden aan het creatieve proces.

2. Zet de organisatie met naam of logo of een sprekend 

beeld op het werkvel. Ga met behulp van beelden en 

op basis van associatie aan de slag om de omgeving let-

terlijk te verbeelden. U kunt kiezen voor een collage van 

beelden maar u kunt ook een fictieve landkaart maken 

naar voorbeeld van de ‘Atlas van de belevingswereld’. 

Zo kunt u een ‘ravijn van wantrouwen’ of een ‘meer van 

onbekenheid’ tekenen om de relatie tussen de organisa-

tie en een opdrachtgever of partner te verbeelden. 

3. Als u niet met beelden wilt werken kunt u ook samen 

een mindmap maken waarbij u op basis van associatie 

en aan de hand van kernbegrippen de relaties tussen 

de organisatie en de omgeving in beeld brengt. 

4. Bespreek gezamenlijk het resultaat van de opdracht 

na. Wat valt jullie op, welk deel van de omgeving is 

nog heel onduidelijk, welke relaties vergen actie en 

welk deel van de omgeving moet verder worden ver-

kend? Formuleer op basis van deze analyse een aantal 

concrete actiepunten 
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Als u nog een stap verder wilt gaan kunt u ook nog met 

de volgende opdracht aan de slag. Gebruik hiervoor het 

werkblad ‘Omgeving in Beeld’: 

* Breng in subgroepen de wensen en behoeften van 

verschillende partijen en belanghebbenden (stakehol-

ders) in de omgeving in beeld. Verdeel deze partijen 

over de subgroepen en beantwoord in de subgroepen 

de vragen van het werkblad. De subgroepen presente-

ren hun uitkomsten door de uitwerkingen mondeling 

nader toe te lichten of door de resultaten op flip-

overvellen te presenteren.

* De subgroepen vullen elkaar aan om het beeld com-

pleter te maken. 

* Op basis van de uitkomsten bepaalt u met elkaar 

welke acties nodig zijn om de relatie met bepaalde 

stakeholders te verbeteren c.q. de dienstverlening be-

ter aan te laten sluiten op hun wensen en behoeften.

Tips

* Hang de omgevingskaart of creatief verbeelde omge-

ving op een centrale plek en zie het als een levend iets, u 

kunt er altijd weer iets in aanpassen of bijmaken

* Maak gebruik van de uitkomsten uit werkvorm 12: 

‘Krachtenveldanalyse’ en eventueel werkvorm 2: ‘Kan-

sen en Bedreigingen’ om tot een actieplan te komen. 

* Gebruik de uitkomsten van deze opdracht bij het ont-

wikkelen van nieuwe producten en diensten (werk-

vorm 15: ‘Productenspel’).

Bouwen aan uw netwerk14

Door middel van het bespreken netwerk praktijkcasus-

sen worden deelnemers bewust hoe zij handelen in 

situaties waar mogelijkheden liggen om netwerken op 

te bouwen of te versterken. Door het uitproberen van 

de verschillende manieren van handelen en de successen 

die u daarmee bereikt, krijgen deelnemers de kans om 

hun eigen aanpak voor het opbouwen van netwerken 

verder te verbeteren en doelgerichter te werken aan het 

opbouwen of versterken van het netwerk.

 

Opbrengst
Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen handelen 

in situaties waarin zij werken aan het opbouwen of 

versterken van hun netwerk. Deelnemers hebben tips 

gekregen hoe zij hun eigen aanpak nog succesvoller 

kunnen maken en hoe zij gericht kunnen werken aan 

het opbouwen van hun netwerk.

Werkvorm
Casuïstiekbespreking in subgroepen en plenaire uitwis-

seling van tips (optioneel: rollenspel).

Tijd
Totaal 55 minuten:

* 10 minuten plenair voor het introduceren van het 

onderwerp

* 30 minuten in de kleine groep 

* 15 minuten plenair afsluiten



Onderneem ‘t zelf in welzijn!   45  * * * 

Benodigdheden

* Werkblad ‘Bouwen aan uw netwerk’:  

casuïstiekbeschrijvingen voor de opdracht.

* Bij deze werkvorm zijn verschillende casussen be-

schreven. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u 

de deelnemers ook vragen om casussen vanuit hun 

eigen praktijk in te brengen. Kies voor maximaal 5 

verschillende praktijkcasussen. 

* Flip-over, met papier en stiften voor het noteren van 

de tips tijdens de plenaire terugkoppeling. 

Opdracht 
1. Start plenair en bespreek met elkaar welke situaties 

zich in het werk voordoen om te werken aan het op-

bouwen van het netwerk. Wissel dit kort plenair uit.

2. Verdeel vervolgens de groep in subgroepen van 3 of 

4 personen. In de subgroepen worden de netwerkca-

sussen besproken. Voor het bespreken van de casus-

sen is het van belang om zo concreet mogelijk aan 

te geven hoe iedereen handelt in de weergegeven 

situatie. Naast het bespreken van de casussen kunt u 

de deelnemers ook vragen of zij een voorbeeld uit hun 

eigen praktijk weer kunnen geven zoals beschreven in 

de casus en of zij concreet aan kunnen geven hoe zij in 

deze situatie gehandeld hebben. In de subgroep is het 

van belang dat ieder aangeeft hoe of hij/zij handelt in 

de weergegeven situatie en vervolgens met elkaar te 

bespreken hoe zij het eigen handelen nog meer kun-

nen verbeteren en wat daar vervolgens voor nodig is. 

3. Na het behandelen van de casuïstiek bespreekt u 

plenair wat er uit de subgroepen is gekomen. Dit 

doet u door een aantal mensen te vragen welke tips 

zij hebben opgedaan in de subgroep en of zij al een 

situatie kunnen noemen waarin zij deze tip de komen 

de weken gaan toepassen. 

4. Optioneel: gebruik de casussen voor een rollenspel, 

waarbij deelnemers kunnen oefenen met hun net-

werkvaardigheden in verschillende situaties. U kunt 

hier ook een trainingsacteur inzetten.

Tip
Vraag de deelnemers om de tips die zij hebben opge-

daan op een ansichtkaart te schrijven en deze ansicht-

kaart als herinnering in hun agenda te bewaren. 

Productenspel15

In deze werkvorm gaat u met elkaar aan de slag om 

zoveel mogelijk nieuwe producten (activiteit, dienst, 

project etc.) te bedenken voor een vraag of probleem 

van een doelgroep.  

Opbrengst
Uitgewerkte ideeën voor één of meerdere nieuwe 

producten, die u verder kunt ontwikkelen en die zorgen 

voor uitbreiding van het aanbod op vragen vanuit  

bewoners en cliënten. 

Werkvorm
Spel op basis van brainstorm, plenaire waardering van 

ideeën en uitwerken van uitkomsten in subgroepen.

Tijd
60 minuten.
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Benodigdheden 

* Werkblad ‘Productenspel’

* Flip-over vellen, post-its (geeltjes), stiften, stickers. 

Opdracht

* In dit spel gaat u zoveel mogelijk ideeën verzinnen 

voor nieuwe producten: activiteiten, diensten en pro-

jecten. De bedoeling van dit spel is om los te komen 

van traditi onele patronen. Veel mensen denken bij 

activiteiten aan standaardfuncties, zoals een ontmoe-

tingsavond, muziekfestival en adviesgesprek. Deze 

algemene woor den zijn verboden in dit spel. Het is 

de bedoeling dat er originele en heel concrete zaken 

benoemd worden.

* Kies één doelgroep uit of verdeel de doelgroepen 

over subgroepen of kies een probleemsituatie van een 

doelgroep. Geef de subgroepen vijf minuten de tijd 

om zoveel mogelijk activiteiten, diensten en materi-

alen voor hun doelgroep te bedenken. Zet elk idee 

op een apart geeltje en plak de geeltjes op de flap. 

Discussieer niet over de ideeën, het gaat erom zoveel 

mogelijk ideeën te bedenken. 

* Verdeel de flappen met ideeën over de subgroepen 

en laat elke subgroep in 5 minuten opnieuw zoveel 

mogelijk ideeën verzinnen voor de diverse doelgroe-

pen. Ze kunnen zich daarbij laten inspireren door de 

ideeën die in de vorige ronde zijn bedacht. Herhaal 

deze stap eventueel nog een keer. 

* Cluster plenair per doelgroep alle productideeën die 

op elkaar lijken of die op een logische manier bij el-

kaar passen. (U kunt ook alle productideeën clusteren, 

los van de doelgroep). 

* Laat alle deelnemers de ideeën beoordelen met 

behulp van de beoordelingsmatrix (zie werkblad 

‘Productenspel’). 

* Maak een keuze welke ideeën u verder gaat uit-

werken, bijvoorbeeld de drie ideeën die de meeste 

stickers hebben gekregen, onafhankelijk van de kleur 

van de sticker, of alleen de rode ideeën. 

* Maak subgroepjes die elk 1 of 2 productideeën 

gaan uitwerken met behulp van de 5P’s (werkblad 

‘Marketingmix’) 

Tips

* Beloon de subgroep met de meeste productideeën 

met een prijs (bijvoorbeeld een doos chocolaatjes) om 

de creativiteit te stimuleren.

* Het is helemaal niet erg als ideeën meerdere keren 

voor komen of al bestaan. Het is belangrijk om het 

oordeel uit te stellen en elkaar te stimuleren. Zorg 

ook dat er in deze fase niet gediscussieerd wordt over 

de haalbaar heid of aantrekkelijkheid van een idee, 

dat komt in een latere fase aan de orde.

* Nodig iemand uit die jullie organisatie helemaal 

niet of nauwelijks kent, maar die wel goed is in 

creatief denken. Een buitenstaander heeft vaak een 

frisse blik en kan met verrassende nieuwe ideeën of 

invalshoeken een belangrijke toegevoegde waarde 

bieden. 

* Deze werkvorm is ook geschikt om met een bewoners-

groep te doen. Op deze manier kan daadwerkelijk 

worden aangesloten op de vragen en ideeën uit de 

groep.
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Vooronderstellingen kraken16

Deze creatieve techniek maakt gebruik van het feit dat 

men vaak uitgaat van een aantal aannames. Door deze 

vooronderstellingen op te sporen en bij het zoeken naar 

oplossingen tijdelijk uit te schakelen kunnen geheel 

nieuwe inzichten een kans krijgen.

Opbrengst
Vernieuwende ideeën en inzichten die gebruikt kun-

nen worden om nieuwe producten of diensten te ver-

zinnen of bestaande knelpunten op een hele nieuwe 

wijze te bekijken. 

Werkvorm
Creatieve denktechniek. 

Tijd
Totaal 40 minuten. 

Benodigdheden

* Flip-over, papier en stiften. 

* Werkblad ‘Vooronderstellingen kraken’.

Opdracht 
1. Formuleer de vraag- of probleemstelling.

2. Zoek cruciale termen in de vraag-/probleemstelling en 

benoem de kenmerken. 

3. Bepaal welke aannames bij deze term horen en schrijf 

ze op. 

4. Zoek bij deze vooronderstelling een alternatief of 

elimineer haar helemaal. 

5. Genereer ideeën die nu opeens wel mogelijk worden. 

6. Herhaal stap 4 en 5 met andere vooronderstellingen 

of andere kenmerken.

Voorbeeld 
Stel dat het probleem het ontwerpen van een nieuwe 

tafel is. Een kenmerk van een tafel is dat deze (vier) 

poten heeft. Kraak deze vooronderstelling door als 

opdracht mee te geven dat de tafel geen poten mag 

hebben. Vervolgens komt u sneller op vernieuwende 

ideeën als een hangende tafel.

Superheld17

Vergroot uw probleemoplossend vermogen door het 

inzetten van een superheld. Stimuleer uw eigen fanta-

sie door in de huid van een stripheld of film/televisie/

boekenheld te kruipen. Hoe zou uw superheld het 

probleem oplossen? In stripverhalen, boeken en films 

is alles mogelijk, een handig uitgangspunt om buiten 

gebaande paden te treden. Oefen analogieën met uw 

superhelden.

Opbrengst 
Vergroten van probleemoplossend vermogen en aan-

boren van creativiteit om tot nieuwe oplossingen voor 

bestaande vragen/problemen te komen. 

Werkvorm
Creatieve denktechniek (plenair). 
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Tijd
30 minuten. 

Benodigdheden

* Flip-over, stiften, post-its.  

* Eventueel stripboeken en/of televisiegidsen. 

Opdracht 
1. Spreek met elkaar creatieve spelregels af: uitstellen van 

oordeel, alles mag en kan, respect voor ieders inbreng.

2. Omschrijf zo concreet mogelijk de vraag of het pro-

bleem waarvoor je een oplossing zoekt. Herformuleer 

de vraag of het probleem zo nodig (wat is de echte 

vraag of het achterliggende probleem?) en schrijf het 

op een flip-over vel. 

3. Vraag de deelnemers om suggesties voor een superheld 

uit een stripboek/film/boek/tv-serie en kies er één uit.

4. Schrijf kenmerken/eigenschappen van deze superheld 

op een flap (bijv. kan vliegen, kan door muren heen, kan 

onzichtbaar worden, kan dingen laten oplossen etc.)

5. Bedenk hoe deze superheld met zijn typische eigenschap-

pen en krachten het probleem zou oplossen? (alles kan 

en mag, het gaat niet allen om rationele, logische oplos-

singen en ideeën). Laat iedereen individueel ideeën op 

post-its schrijven en plak alle ideeën op een flap.

6. Vertaal de ideeën van de superheld naar het oor-

spronkelijke probleem: bekijk welke elementen van 

de gevonden creatieve ideeën u kunt gebruiken om 

tot werkelijk uitvoerbare oplossingen te komen. 

Tip
Extra: You Tube filmpje Super Heroes Creativity 

Technique 

Innovatie top drie18

Kijk met een open blik naar de waarde van een nieuw 

idee of een andere oplossing. Met deze werkvorm komt 

u eerder tot besluiten over vernieuwingen en zoekt u 

naar verbeteringen om bezwaren weg te nemen. 

Opbrengst
Deelnemers komen tot besluiten over de uitwerking van 

innovatieve ideeën voor nieuwe producten of verbete-

ringen in de eigen organisatie. 

Werkvorm
Brainstorm en werken in subgroepen en plenaire 

nabespreking. 

Tijd
60 minuten.

Benodigdheden
Flip-over vellen en stiften voor iedereen.

Opdracht 
1. Brainstorm in kleine groepjes, dan wel individuele 

inbreng van vernieuwende ideeën voor producten of 

de eigen organisatie (huiswerkopdracht vooraf). Per 

subgroepje zijn er twee ideeën. Deze ideeën moeten 

van een naam zijn voorzien. In de totale groep 

zijn er zo’n acht tot tien ideeën. Deze acht tot tien 

vernieuwende ideeën worden voorgelegd aan een 

groep volgens de onderstaande stappen

2. De oogst van concrete ideeën, oplossingen of voor-
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stellen wordt aan de groep voorgelegd en worden 

op flappen geschreven. 

3. Per persoon kunnen 3 punten verdeeld worden 

over de gepresenteerde ideeën die hij/zij het meest 

waardeert.

4. Er wordt een top 3 opgesteld van ideeën die de 

meeste stemmen hebben gekregen. De top 3 komt 

op een flap.

5. Tegenstanders wordt gevraagd aan te geven wat er 

niet goed is aan het idee.

6. De tegenstanders zonderen zich met enkele door 

hen gekozen groepsleden af om (alternatieve) op- 

lossingen voor hun bezwaren te bedenken  

(in max. 5 minuten). 

7. De bezwaren en verbeteringen worden kort  

(max. 1 minuut) gepresenteerd aan de totale groep. 

8. De groep bespreekt hoe de verbeteringen de top 3 

beter kunnen maken. 

9. De verbeteringen worden toegevoegd aan de  

voorstellen van de top 3

10. De groep stemt opnieuw en spreekt af wie welk  

idee gaat uitwerken.

Tip
Een open houding en positieve instelling zijn bij deze 

werkvorm van belang. Hoe kunnen ideeën worden ver-

rijkt in plaats van verarmd? 

Waarderend onderzoeken19

In deze werkvorm gaat u aan de hand van een concreet 

thema onderzoek doen naar het beste dat er mogelijk is 

binnen de organisatie. Allereerst door het waarderen van 

wat er al is of is geweest: u verzamelt succesverhalen uit 

het verleden en zoekt naar de rode draad. Deze succesver-

halen gebruikt u vervolgens om een beeld te vormen van 

de ideale situatie, de ’droom’ in te kleuren en concreet te 

maken. Vervolgens probeert u een ontwerp te maken om 

deze ideale situatie vorm te geven en vast te stellen wat 

nodig is om deze verandering te realiseren. 

Opbrengst
Het doorlopen van de vier fasen van waarderend onder-

zoek levert directe input voor een veranderaanpak, klein 

of groot, op een specifiek thema zoals samenwerken of 

resultaatgerichtheid. 

Daarnaast levert deze manier van werken veel positieve 

energie en inspiratie op en het besef dat er ook al veel 

wel goed gaat. De kracht van deze werkvorm is om 

vooral te focussen op (gedeelde) positieve ervaringen 

en het creëren van een aansprekend toekomstbeeld. 

Uit deze positieve verhalen haalt u kennis, ervaring en 

motivatie om tot verandering te komen. 

Werkvorm
Interviewen in duo’s en plenair creëren van verbeelding/

droom, ontwerp en afspraken maken over verankering 

van het design.
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Tijd
1 dag: 

* Tijd voor het afnemen van interviews of ’story-telling’. 

Dit kan in een groep door elkaar te interviewen  

(2 uur) of een aantal interviewers gaan op pad en 

nemen interviews af (van 30 tot 60 minuten). 

* Plenaire bespreking van de positieve punten, verbeel-

den van de droom, maken design en verankeren  

(3 tot 4 uur). 

Benodigdheden

* Flipover, stiften, materiaal om de verbeelding/droom 

vorm te geven. 

* Werkblad ‘Waarderend Interviewen’: een leidraad voor 

het voeren van waarderende interviews en achter- 

grond informatie over waarderend onderzoeken.

Opdracht 
1. Bespreek met elkaar wat het (positief geformuleerde) 

thema of onderwerp is waar u met elkaar aan wil wer-

ken en waarin u een verandering wil realiseren. Denk 

bijvoorbeeld aan samenwerking, klantgerichtheid, ‘er 

op af gaan’ of resultaatgerichtheid. 

2. Verdeel de groep in duo’s of trio’s en laat iedereen 

elkaar interviewen over een positieve ervaring op 

het gekozen thema. Laat elke collega persoonlijk een 

verhaal vertellen over zijn/haar ‘beste’ samenwerking-

servaring. Formuleer de vragen positief, vraag door en 

focus op punten die positief zijn. 

3. Extra: Ga bij collega’s op zoek naar succesverhalen 

door hen te interviewen. Verzamel tien tot vijftien 

verhalen en benoem de punten die positief zijn in de 

verzameling van verhalen. Naast collega’s kunt u ook 

positieve verhalen gebruiken van externen over de 

dienstverlening die jullie als organisatie leveren! 

4. Bespreek de positieve punten uit de verhalen met el-

kaar en zoek naar de gemeenschappelijke kenmerken; 

gebruik die om gezamenlijk een beeld te creëren van 

de wijze waarop jullie binnen de organisatie samen 

willen werken. Geef deze ‘droom’ visueel weer of 

beeld het uit. 

5. Maak na het in beeld brengen van de droom de stap 

naar ‘ontwerp’. Beantwoord hiervoor vragen als:

* Wat ontwerpen we? (Gaat het bijv. om een nieuw 

project of nieuwe werkprocessen?)

* Wie moeten er bij betrokken zijn? (Welke collega’s 

intern? Welke externe partners?)

* Hoe beschrijven we ons ideaal? (Wat zijn richting-

gevende uitspraken? Principes? Uitspraken die actie 

impliceren en dus gevolg hebben voor het gedrag 

van mensen?) 

6. Veranker vervolgens de beelden en het ontwerp dat 

gezamenlijk is gemaakt door vast te stellen hoe we 

er achter komen dat we vorderingen maken? Hoe 

we succes gaan vieren? Welke middelen nodig zijn 

om zelf geïnitieerde acties uit te voeren/ hoe we het 

succes zo goed mogelijk kunnen ondersteunen? Welke 

middelen, hulp, expertise is daarvoor nodig?





MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 
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waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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zelf. Dit werkboek is bedoeld voor welzijnsorganisaties die de ambitie hebben om 

ondernemender te worden en zichzelf willen ontwikkelen tot een proactieve, naar 
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