
Intervisie 
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  

Elkaar versterkende inzichten ! 
	  
	  
	  

Reacties uit intervisiegroepen: 

Intervisie is concreet, herkenbaar en verdiepend. 
Toepassingsmogelijkheden telkens voor een ieder. 

Je wordt je bewust van het ontwikkeltraject van jou en je collega’s. 
Het is zo belangrijk de inzichten van anderen te kennen. 

Het is wat anders/meer, maar het voelt als “tips en trucs” halen. 
Eigen casus ingebracht: verschillende nieuwe invalshoeken. 

Stemt tot nadenken, waarom handel ik zo, spiegel. 
Bijzonder dat je onderling zoveel vertrouwen kunt ontwikkelen. 

Het geeft de mogelijkheid om de dagelijkse praktijk, de drukte van de dag(en), de ervaringen 
uit te wisselen en te horen hoe anderen er in staan. 

Intervisie is gewoon leuk ! 
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1 Intervisie, introductie 
	  
	  
	  

"We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created 
them"  (A. Einstein). 
	  
Targets halen, communiceren en samenwerken, initiatieven nemen: er wordt nogal wat van 
ons gevraagd. Dagelijks lopen we tegen nieuwe problemen/uitdagingen aan die zeer 
verschillend van aard zijn en tegelijkertijd in grote mate bepalend voor sfeer, motivatie en de 
efficiëntie binnen het werk. Door het invoeren van intervisie is de tijd voor zelfreflectie in de 
organisatie ingebed; bestaande patronen worden zichtbaar en vormen het onderwerp van de 
discussie. Ook de wijze waarop we onze taak invullen, de persoonlijke effectiviteit, is per 
definitie onderwerp van gesprek. 
	  
Inter-visie (het woord zegt het al) heeft in zich: “wat is jouw persoonlijke visie op ….?”. 
Gesprekken die niet voldoende zijn doordacht, brengen ook valkuilen met zich mee: 
• Tot in detail uitgebreide discussies omdat men op zijn stokpaardjes zit. 
• Om de hete brei heen draaien om niemand voor het hoofd te stoten. 
• Met overvloed aan woorden en met kracht proberen te overtuigen. 
Resultaat kan zijn een overdaad aan goede adviezen, maar geen verduidelijking van het 
onderliggende probleem. 
	  
Van belang is om te realiseren dat het om de argumenten gaat, te bewaken dat iedereen een 
gelijkwaardige inbreng heeft en elkaar geen mening op te dringen. Om die reden is het stellen 
van goede vragen essentieel. Goede vragen stimuleren tot nadenken, tot creativiteit en maakt 
het eerder geleerde weer bewust en toegankelijk. Het stellen van vragen kan de volgende 
functies vervullen: 
• Het activeren van kennis uit het korte-termijn of lange-termijn geheugen. 
• Het verhelderen van de (kenmerkende) situatie. 
• Het verhelderen van de taak- (doel)-stelling. 
• Het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de gevolgde aanpak. 
• Het verhelderen van de resultaten, zodat die voor iedereen duidelijk zijn en daardoor 

bespreekbaar worden. 
• Het expliciteren en toegankelijk maken van alledaagse (of ook wetenschappelijke) kennis. 
• Het mogelijk maken van gerichte feedback. 
• Het stimuleren van productief denken. 
• Het formuleren van een nieuwe taak. 
In de aangereikte methodieken is het stellen van vragen dan ook telkens een peiler in de 
uitvoering. Het hanteren van de dialoog (spreek voor jezelf, sluit aan bij de ander en 
onderzoek) is van meer waarde dan discussie/debat. Essentie is het verkrijgen van elkaar 
versterkende inzichten. 
	  
De uitdaging is gelegen in het onderkennen en herkennen van patronen: acties die sterk 
bepaald worden door mentale modellen, normen en waarden, ervaringen. Om die reden is het 
bespreken van concrete situaties uit de praktijk geen doel, maar vertrekpunt. Eenmaal bewust 
van beïnvloedende patronen kunnen die worden heroverwogen. De effecten zullen dan in een 
veelvoud aan acties merkbaar zijn. Zie hiervoor het model van Double loop leren 
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Double loop learning 
	  
	  

Onderliggend 
	  

	  
Wat vind ik Wat doe ik 

	  

Mentale 
modellen vanuit 
normen en 
waarden, 
ervaringen, etc 

Acties Resultaten 

	  
	  
	  
	  

Herkaderen 
Double-loop leren 

Continue verbeteren 
Single-loop leren 

	  
	  
	  
	  
Dit whitepaper is praktisch qua opzet. De aangereikte methodieken laten zich eenvoudig lezen 
en zijn het waard om uit te proberen door de genoemde stappen te volgen. Het is aan te 
bevelen om in eerste instantie een ervaren begeleider in te schakelen die zich volledig op het 
proces en de onderlinge relatie richt en zich afzijdig houdt van de inhoud: de groep faciliteert. 
Heeft de intervisiegroep de dialoog en het onderling vertrouwen op niveau gebracht, dan kan 
de groep uitstekend zelfstandig vrijelijk experimenteren met nieuwe methodieken. 
	  
De ideale omvang van intervisiegroep bedraagt ongeveer 5 tot 8 personen. Uitgangspunt is de 
wens tot professionaliseren en de bereidheid om los te komen van bestaande beelden en 
verwachtingen en op een creatieve manier de toekomst verkennen. 
	  
Dus: 
• Een gemeenschappelijke speurtocht naar voor de casus-inbrenger nieuwe oplossingen en 

zienswijzen. 
• Het is een dynamisch, en tegelijkertijd zeer gestructureerd proces, waarbij de deelnemers 

door het stellen van vragen het denken van de inbrenger stimuleren. 
• Vraag veel door, generaliseer niet, interpreteer niet, suggereer niet 
• Deze doet hiermee zijn voordeel door suggesties van anderen te overdenken. 
• ‘Buitenstaanders’ beschikken over eigen inzichten en alternatieven die vaak zeer 

verhelderend kunnen werken. 
• Door het werken met een intervisie-methodiek worden complexe zaken overzichtelijk en 

transparant. 
• Het effect hiervan is vergroting van het zicht op de eigen manier van denken en handelen. 
• Ook de overige deelnemers herkennen zaken, worden zich bewust van eigen patronen en 

doen inzichten op. 
• Het geeft 'eye openers' omdat de deelnemers leren vanuit een andere optiek te kijken naar 

eigen situaties. 
• Het probleemoplossend vermogen wordt vergroot omdat men leert problemen op 

verschillende manieren te benaderen. 
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Speciale aandacht vraag ik voor de filosoof Socrates, die leefde van 464 tot 399 voor Christus. 
Veel van de intervisie-methodieken zijn op zijn principes gebaseerd. De principiële vragen 
van het leven wilde hij door mensen zelf laten onderzoeken, niet op basis van boekenkennis  
of aangeleerde theorieën maar op basis van hun eigen levenservaring en hun eigen praktische 
wijsheid. Door samen te zoeken naar de specifieke normen en waarden die gelden in een 
specifiek geval, meende de wijsgeer tot algemeen geldende normen en waarden, tot algemene 
gedragscodes of regels te komen. 
In een socratisch gesprek gaan de deelnemers dan ook op zoek naar antwoorden op een vraag 
naar de diepere normen en waarden, die ons handelen bepalen. Socratische intervisie is een 
gespreksvorm die aan strakke regels is gebonden. Het draaide bij Socrates niet om het geven 
van “het enig juiste antwoord” maar om anderen te leren hun eigen antwoorden te geven. “De 
leermeester” is er dus niet om vragen te beantwoorden maar juist om die vragen te stellen 
zodanig dat de leerling het antwoord vindt op zijn eigen vragen. 
	  
De gepresenteerde methodieken zijn beperkt tot stappenplannen, achterliggende gedachten 
zijn achterwege gehouden. De volgorde waarin ze worden gepresenteerd is willekeurig. Nogal 
wat methodieken doen aan elkaar denken, maar bevatten wel degelijk verschillen. 
	  
In mijn praktijk ben ik met veel verschillende intervisie-methodieken aan de slag geweest. Ze 
komen uit boeken, van internet, van collega’s en van klanten. Nogal wat werkwijzen heb ik 
aangepast, een enkele uitgebouwd, een andere bedacht. In de loop van de jaren heb ik mezelf 
de verschillende methodieken daarmee “toegeëigend” en van de meeste kan ik de 
oorspronkelijke bron niet meer achterhalen. Ik ga er vanuit dat de bedenkers ooit de bedoeling 
hebben gehad om hun ideeën met anderen te delen, zoals ik nu de behoefte had om de door 
mij gebruikte methodieken op een rijtje te zetten. Hopelijk doe ik daar anderen, inclusief de 
oorspronkelijke bedenkers, plezier mee. 

	  
	  
	  
Ruud Ort  
www.hrdfocus.nl 
rort@hrdfocus.nl 
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2 Action learning Research (ALR) 
	  
	  
	  
	  

Stap 1 presentatie van de CASE 
	  
Degene die de casus inbrengt schetst kort de situatie: 
• de context waarbinnen de casus plaatsvindt; 
• vraagstukken die aan de orde zijn; 
• voorgeschiedenis; 
• gewenste resultaat; 
• ondernomen initiatieven (door inbrenger zelf); welke keuzes? welke beweegredenen? 
Tijdsduur: maximaal 10 minuten 
	  
Stap 2 verheldering van de case 
	  
De andere deelnemers stellen toelichtende vragen (één of enkele) op de punten zoals die in de 
vorige stap zijn geschetst: 
• open en explorerend; 
• doorvragen op onduidelijkheden; 
• af en toe samenvatten wat de casusinbrenger heeft gezegd. 
	  
Het is aan te bevelen voor meer ervaren groepen om per deelnemer ruimte te bieden voor 
slechts één vraag. 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 

	  
	  
	  

Stap 3 reflectie op de kernvraagstukken 
	  

Als er geen vragen meer zijn denkt iedereen even (in stilte) na over de volgende vraag: 
wat lijken mij de kernvraagstukken (karakteristieken) die hier aan de orde zijn 
(maximaal 3). 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 

	  
Stap 4 registratie van de kernvraagstukken 
	  
Alle kernvraagstukken, zoals iedereen die ziet, worden onder elkaar op een flap geschreven. 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten. 
	  
Stap 5 bespreking en exploreren van de kernvraagstukken 
	  
De karakteristieken of kernvraagstukken worden met elkaar besproken. Doel is om zo 
explorerend mogelijk bezig te zijn, om vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken de 
casus te analyseren, te beschouwen. (Het gaat dus niet om de discussie, maar vooral om te 
verhelderen wat iemand vindt en welke overwegingen hem of haar daartoe brengen) 
Tijdsduur: maximaal 10 minuten 
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Stap 6 reflectie op mogelijke acties 
	  
Iedereen denkt, in stilte, na over de volgende vraag: 
• wat is de eerst te zetten volgende stap? 
	  
Doel is om zo concreet mogelijk aan te geven welke korte termijn actie de casus in beweging 
kan brengen. 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 
	  
Stap 7 registratie en toelichting op mogelijke acties 
	  
Alle ideeën worden weer op een flap geschreven en de bedenkers geven een korte, 
verhelderende toelichting. Geen discussie, wel verheldering van het idee door de inbrenger. 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 
	  
Stap 8 inbrenger geeft de actie aan 
	  
De inbrenger formuleert welke stap hij of zij als eerste gaat zetten. 
De volgende bijeenkomst rapporteert de inbrenger wat hij uiteindelijk gedaan heeft en wat 
de effecten geweest zijn. 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 
	  
Stap 9 inbrenger krijgt feedback 
	  
De deelnemers geven feedback aan de casus-inbrenger: 
• een of twee sterke kanten 
• een of twee te verbeteren punten 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 
	  
Stap 10 groep krijgt feedback 
	  
De groep reflecteert op haar manier van werken: 
• de inhoud (wat) 
• proces (hoe) 
• relaties onderling (wie) 
De groep formuleert een of twee sterke kanten van hun samenwerking en een of twee te 
verbeteren punten. 
Tijdsduur: maximaal 5 minuten 
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3 Waarderend onderzoeken 
	  
	  
	  
	  

Stap 1. kies een thema dat van belang is 
	  
In de eerste stap wordt een keuze gemaakt voor een thema. 
Het is van groot belang om het juiste thema te pakken, omdat dit moet zorgdragen voor 
commitment en drive in de uitwerking. Belangrijk bij de keuze is ook dat het thema 
gerelateerd moet zijn aan de ambities van de organisatie. 
	  
Stap 2. Formuleer opstartvragen om het thema te onderzoeken 
	  
In de tweede stap worden vragen gesteld waarmee het thema verder verkend wordt. Bij deze 
stap is er de mogelijkheid om verdiepingsvragen te stellen. 
Het formuleren van goede vragen is lastig, maar essentieel. Ze sturen het proces van denken 
bij de betrokkenen. 
	  
Stap 3. Het houden van de interviews 
	  
In deze stap worden, binnen de context van het thema en de explorerende vragen van stap 1 
en 2, “interviews” gehouden. 
In de interviews komt het erop aan dat er goed doorgevraagd wordt. Alleen zo worden 
krachtige ervaringen boven tafel gehaald. Hierbij zoeken we niet naar zomaar leuke of 
positieve ervaringen, maar naar unieke, sterke ervaringen. 
Belangrijke aandachtspunten zijn: 
• het goed luisteren, samenvatten en doorvragen 
• kunnen omgaan met het enthousiasme van de deelnemers: iedereen wil meepraten en zijn 

zegje doen (dit gaat mogelijk ten koste van de diepgang). 
• het verwerken van de uit de interviews verkregen informatie tot input voor stap 4. 
	  
Stap 4. Het delen van informatie om het thema nader te doorgronden 
	  
In deze fase gaat het om het structureren van de verkregen informatie en het benoemen van de 
aspecten van het thema. 
Datgene wat het interview heeft opgeleverd moet worden omgezet in korte statements. 
Gezamenlijk wordt samengevat, gestructureerd en geconcludeerd. Het is een kunst om in de 
informatie structuur aan te brengen en het proces dat daarbij komt kijken, efficiënt te laten 
verlopen. 
	  
Stap 5. Creëer uitdagende stellingen 
	  
In deze fase gaat het om het formuleren van provocerende proposities.Dit zijn stellingen die 
de organisatie helpen om: 
• een gezamenlijke voorstelling te maken van de toekomst die wij (de betrokkenen) ons 

wensen, we willen meer/beter worden dan we nu al zijn 
• deze voorstelling zo te formuleren dat ze helpt om onze intenties en wensen te realiseren. 

We willen zelf onze ontwikkeling leiden. 
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In de stelling slaan we een brug tussen het beste van wat er al bestaat en gedachten of intuïtie 
over wat er zou kunnen. 
Hierbij zijn we niet uit op een herhaling van het verleden, van klakkeloos en blind 
doorzetten van wat vroeger heeft gewerkt. Wat we formuleren is een confrontatie met de 
toekomst en de ambities van de organisatie. 
	  
Stap 6. Vertaling naar acties 
	  
Logischerwijs volgen uit de provocerende proposities de te formuleren acties. 
Bezien moet worden in hoeverre ze in te passen zijn in de planning van de betrokkenen. En de 
vraag is wat de druk en motivatie is om ze uiteindelijk te realiseren. 
Het acroniem SMART (specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdsgebonden) gaat hier 
op. Ook het benoemen van eigenaren is essentieel om de uitvoering van voornemens ook 
daadwerkelijk te laten plaatsvinden. 
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4 Socratische methode 
	  
	  
	  
	  

Stap 1 Protagonist 
	  
Er is iemand die een casus of een aspect van et werk wil inbrengen die voor hem/haar vragen 
oproept of twijfels geeft. Wij noemen hem/haar de protagonist (personage waar alles om 
draait). 
	  
Stap 2 Zijn/haar eigen verhaal tot de twijfel 
	  
De protagonist vertelt zijn/haar verhaal. Daarbij wordt kort (!) de situatie geschetst en naar 
aanleiding daarvan legt de protagonist de vragen voor aan de groep of geeft zijn/haar twijfels 
weer die er door ontstaan. 
	  
Stap 3 Drie open vragen 
	  
De luisteraars stellen ieder maximaal (!) drie open vragen om de protagonist te helpen om het 
probleem te verkennen en te beschrijven. N.B. De gespreksleider let erop dat de vragen echte 
open vragen zijn en dat het niet om suggestieve of gesloten vragen gaat. 
Tip: noteer de vragen op een flip-over. 
	  
Stap 4 Warme neutrale of koude vragen 
	  
De protagonist geeft nog geen antwoord maar geeft de vragen een waardering: warm- 
neutraal-koud. 
De koude vragen zijn de vragen die relevant zijn maar die iemand al had bedacht. De warme 
vragen geven een nieuw licht op de zaak. Neutrale vragen kunnen op zichzelf wel nieuwe 
vragen zijn, maar geven geen nieuwe inzichten. 
	  
Stap 5 Antwoord op alle vragen 
	  
De protagonist geeft antwoord op alle gestelde vragen en de luisteraars doen niets dan 
luisteren. Vaak is het, zeker met het doel van intervisie voor ogen, bij abstractere vragen een 
valkuil als ervoor wordt gekozen om alleen de warme vragen te beantwoorden om zo tijd te 
winnen. 
	  
Stap 6 Eventueel tweede ronde vragen 
	  
Wanneer dat gewenst is door de luisteraars of door de protagonist volgt er een tweede ronde 
open vragen. Uiteraard heeft de protagonist ten alle tijden het recht om een vraag niet te 
beantwoorden en natuurlijk kan dat ook effecten hebben voor de uitkomst van de discussie. 
	  
Stap 7 Probleem als “eigen” herformuleren 
	  
De luisteraars herformuleren nu het probleem of twijfel in één zin alsof het hun eigen item is 
zodat zij zich goed kunnen inleven in de geschetste situatie van de protagonist. “Mijn eigen 
probleem/twijfel is ….”   Bijvoorbeeld “ik ben altijd te perfectionistisch” of  “ik heb de hoop 
niet dat ik daarmee om kan leren gaan”. 
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Stap 8 Warme neutrale koude herformuleringen 
	  
Ook hier weer krijgt de protagonist tijd om de herformuleringen te typeren met de 
waardering: warm-neutraal-koud. 
	  
Stap 9 Herformulering aanvang 
	  
Naar aanleiding daarvan herformuleert de protagonist zijn/haar aanvankelijke 
problemen/twijfels. De gespreksleider probeert er daarbij op te letten dat de onderwerpen die 
in het gesprek aan bod zijn geweest ook hun plek krijgen in de samenvatting door de 
protagonist. Daarbij is het namelijk goed mogelijk dat er bepaalde dingen uit het oog verloren 
worden maar het kan ook zijn dat het zinvol is om nog eens hardop te zeggen dat punt X van 
luisteraar Y niet als warm werd ervaren in dit zoekproces (niet om Y “weg te zetten” maar om 
de protagonist duidelijk te laten zien wat hij/zij als “koud” ervaart). 
	  
Stap 10 Algemene principes 
	  
Vervolgens kan de intervisiegroep nadiscussiëren over de vraag van die dag. Welke krachten 
in de persoon zelf, de omgeving van die persoon, spelen er mee in de situatie die door de 
protagonist is neergezet. 
N.B. Dit is pas het eerste moment dat mensen echt hun mening geven. 
De protagonist geeft regelmatig aan of dat hij/zij het met de algemene lijn eens is, eventueel 
daartoe gestimuleerd door de gespreksleider als hij/zij wat overdonderd wordt doordat 
anderen een mening hebben over zijn/haar onderwerp. 
	  
Stap 11 Beslismoment 
	  
De protagonist bepaalt of hij/zij de volgende stap wil/kan maken of dat hij/zij het hierbij wil 
laten. 
	  
Stap 12 Heroriëntatie 
	  
De protagonist vertelt de toehoorders hoe hij/zij het probleem wil gaan aanpakken, de twijfels 
zijn opgeheven of de voorwaarden waarop er met die twijfels te leven valt. 
	  
Stap 13 Suggesties 
	  
Wanneer daar behoefte aan is kan de protagonist aan de luisteraars suggesties vragen om met 
die twijfel om te gaan. 
Soms geeft de laatste fase meer ruimte aan de luisteraars die graag hun persoonlijke 
waarheden kwijt willen, dan dat de protagonist dit werkelijk nodig heeft. In ieder geval zie je 
vaak wel dat de voorgaande stappen en deze bewuste beslissing om de tips aan te horen, voor 
de protagonist ook mogelijk maakt om nu werkelijk te luisteren naar de tips die worden 
gegeven. 
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5 Scenario’s ontwikkelen 	  

	  

	  
	  
	  
	  

Stap 1 Thema 
	  
Kies met elkaar een thema dat tot de verbeelding spreekt bij de aanwezigen en van belang is 
voor de organisatie. 
	  
Stap 2 Beelden bij de toekomst 
	  
Met behulp van foto’s en metaforen worden de beelden die de deelnemers hebben van het 
thema, in kaart gebracht. 
	  
Stap 3 Formuleren van dilemma’s 
	  
Omgaan met toekomstige ontwikkelingen veronderstelt het maken van keuzes. Daarom 
formuleert iedereen een aantal persoonlijke dilemma’s die, al naar gelang de 
oplossingsrichting, verschillende uitkomsten hebben. Het gaat hierbij met name om het 
denken buiten de bestaande kaders. 
	  
Stap 4 Bepalen bouwstenen van scenario’s 
	  
De uitkomsten van de dilemma’s leveren de bouwstenen op voor verschillende scenario’s. Dit 
kan nog uitgebreid worden met andere bouwstenen die deelnemers inbrengen, zoals huidige 
trends binnen en buiten de organisatie, en de beelden uit stap 2. 
	  
Stap 5 Formuleren van scenario’s 
	  
Bedenken van verhalen en contexten waarbinnen die zich afspelen., gebaseerd op de 
informatie die in de voorgaande stappen is verzameld. 
	  
Stap 6 Interpreteren van scenario’s 
	  
Door de huidige situatie te vergelijken met een scenario, wordt duidelijk welke zaken zouden 
kunnen gaan veranderen. 
	  
Stap 7 Herbezinning op huidige koers 
	  
Stap 6 levert aanwijzingen op voor de nieuwe strategie van de organisatie. In stap 7 wordt 
vastgesteld in welke mate de huidige koers/strategie voorbereidt op mogelijke toekomstige 
situaties. Op welke punten verdient de koers bijstelling of aanvulling? 
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6 PBOB 	  

	  

	  
	  

(Probleemanalyse, Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) 
	  
Gedachte achter deze aanpak is “bezint eer ge begint”. Voorafgaande aan de besluitvorming 
wordt er eerst een gedegen analyse gemaakt, krijgt een ieder de gelegenheid om ideeën in te 
brengen (waarbij het oordeel over de ideeën in eerste instantie worden uitgesteld, zodat ze 
kans van leven krijgen), wordt er beargumenteerd geoordeeld en volgt de besluitvorming als 
vanzelf (direct te koppelen aan de probleemanalyse). Het is een uitstekende methode om met 
elkaar tot een gedragen aanpak te komen. 

	  
	  
	  
Probleemanalyse 

	  

• Waar gaat het over (algemene beschrijving)? 
• Wat zijn beweegredenen om hieraan te werken? 
• Wat zijn de oorzaken en wat de gevolgen? 
• Wat is de geschiedenis? Hoe is het ontstaan in de tijd? 
• Is het structureel of sporadisch aanwezig? 
• Onder welke omstandigheden doet het zich niet voor? 
• Welke oplossingen zijn al geprobeerd of voorgesteld? 
• Waarom zijn eerdere oplossingen mislukt of waren ze juist succesvol? 
• Wat is de verbeterdoelstelling? Aan welke criteria moet de oplossing voldoen? 
• Wat zijn de positieve en evt. negatieve effecten voor alle betrokkenen? 
• Met welke beperkende voorwaarden moet bij het zoeken naar (acceptabele) oplossingen 

rekening gehouden worden (financieel, functioneel, sociaal, tijd, e.d.)? 
• In welke mate heb je controle of invloed bij de probleemoplossing en in welke mate ben je 

afhankelijk van anderen? 
	  
	  
Beeldvorming 

	  

• Alle ideeën zijn goed …. (brainstorm) 
	  
	  
Oordeelsvorming 

	  

• ++/+/+/-/-- toekennen aan ideeën. 
• Ideeën aan elkaar koppelen (losse ideeën zijn soms niet levensvatbaar, maar in combinatie 

met andere ideeën wel). 
	  
	  
Besluitvorming 

	  

• Actieplan: wie, wat, wanneer; SMART 
	  
	  
Uitvoering 

Evaluatie 
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7 De roddelmethode 	  

	  

	  
	  
Stap 1 Vra ag intro d ucti e 
	  
De inbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting (5 min) 
	  
Stap 2 Probleemverkenning 
	  
Overige groepsleden verkennen de vraag door het stellen van 3 creatieve vragen. Schrijf deze 
vragen op een flap-over. De inbrenger beantwoordt de vragen die hem/haar stimuleren (10 
min) 
	  
Stap 3 “Rod d elen ” 
	  
De inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen enkele manier met het 
gesprek. Hij/zij luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem/haar raken of 
opvallen. De groepsleden “roddelen” met elkaar over de vraag van de inbrenger en over 
mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen. De groepsleden komen uiteindelijk tot 
een gezamenlijk advies. (10 min) 
	  
Stap 4 R ea cti e van d e inb ren ger 
	  
De inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van de 
roddelfase. Wat heeft hem/haar geraakt? Wat is opgevallen? Accepteert hij/zij het gegeven 
advies? (10 min) 
	  
Stap 5 E valuat ie 
	  
Inbrenger en groep kijken terug op het verloop van dit gesprek: wat heeft het de inbrenger 
opgeleverd? Hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan? (5 min) 



15 

	  

	  

	  

8 Foto’s en metaforen: imaginatie 
	  
Foto’s en metaforen dragen bij aan een losse, vrolijke sfeer waarin het eenvoudig is om wat 
meer van jezelf te laten zien. 
	  
Stap 1 Foto’s uitstallen 
	  
Leg de foto’s door elkaar op tafel. Om voldoende keuze te hebben, moet je een ruime 
hoeveelheid foto’s neerleggen, zodat er iets te kiezen valt. 
	  
Stap 2 Kiezen 
	  
Kies een foto uit die je typerend vindt voor….  Niet meer dan één foto kiezen. 
	  
Stap 3 Gekozen foto’s laten toelichten 
	  
Een ieder geeft een toelichting bij de gekozen foto. Wees open en persoonlijk; zeg wat je 
voelt, denkt, ergens van vindt. De anderen delen aansluitend hun associaties. 
	  
Stap 4 Opbrengst vasthouden 
	  
Belangrijke punten kunnen genoteerd worden op een flap. 

	  
	  
	  
Beeld en symbool spelen vaak een belangrijke rol. Je wordt voortdurend beïnvloed door je 
eigen beelden en door beelden uit de omgeving en cultuur. Imaginatie is de kunst van het 
hanteren van beelden. Door te denken in beelden kunnen we het rationele denken loslaten. Als 
we rationeel denken, komen oplossingen voort uit de gedachte die het eerst opkomt in de 
volgorde van het denken. Imaginatie stelt ons in staat om met een klein beetje informatie iets 
nieuws te creëren, om in totaalbeelden, ontwerpen, abstracties of nieuwe perspectieven te 
denken en om in de toekomst en het verleden te kijken. Het biedt ons dus de mogelijkheid om 
creatief te denken. 
• Neem een voorwerp mee die je gebruikt als metafoor. 
• Teken een metafoor op een half flip-overvel. 
• Ogen dicht en open. Door imaginatie met de ogen dicht kunnen praktijksituaties aan 

beelden gekoppeld worden. 
• Imaginatie in een groep geeft de deelnemers de gelegenheid om op een non-verbale, 

creatieve manier te communiceren. Aan brainstormsessies geeft imaginatie een extra 
verdieping 
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• 
9 Balint-methode 

	  

Stap 1 
	  
Problemen verzamelen (20 minuten) 
	  
Stap 2 
	  
Probleem kiezen (5 minuten) 
	  
Stap 3 
	  
Probleem herformuleren (5 minuten) 
	  
Stap 4 
	  
Vragen aan inbrenger: beeldvorming (20 minuten) 
	  
Stap 5 
	  
Adviezen aan inbrenger: oordeelsvorming (20 minuten) 
	  
Stap 6 
	  
Reactie inbrenger: besluitvorming (5 minuten) 
	  
Stap 7 
	  
Herkenning groep vergelijkbare situaties (20 minuten) 
	  
Stap 8 
	  
Reactie inbrenger op herkenning, vergelijkbare situaties (10 minuten) 
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10 Incident-methode 
	  

Stap 1 Introductie en keuze van een incident 
	  
Iedereen: bedenk een gebeurtenis waarin je niet goed wist hoe te reageren of waarover je 
achteraf niet gelukkig was met je reactie. Alle groepsleden vertellen hun incident. De groep 
kiest gezamenlijk een vraagstuk van een of meer leden uit dat zal worden besproken. 
	  
Stap 2: In kaart brengen incident 
	  
De inbrenger vertelt over de gebeurtenis. Ook gevoelens met betrekking tot het incident 
worden verteld. Ideeën of oplossingen en beschrijvingen van wat er na het incident gebeurde, 
worden weggelaten. 
	  
Stap 3: Noteren van vragen om informatie 
	  
Ieder groepslid noteert voor zichzelf vragen die men heeft om meer inzicht in het incident te 
krijgen en de context te verhelderen. Mondelinge vragen zijn niet toegestaan. 
	  
Stap 4: Informatieronde 
	  
De leden van de groep stellen informatieve, inhoudelijke vragen aan de inbrenger. Dit zijn 
vragen naar wie, wat, waar en hoe. 
	  
Stap 5: Percepties van het vraagstuk 
	  
Ieder schrijft voor zichzelf zijn/haar beeld op van het probleem of de vraag. Wanneer iedereen 
klaar is, worden de verschillende percepties op een flap genoteerd. 
	  
Stap 6: Verschillen in percepties onderzoeken 
	  
De inbrenger geeft een reactie op de verschillende percepties die op de flap zijn genoteerd. De 
groep praat over de verschillende percepties en de inbrenger kiest uit met welke verder wordt 
gegaan. 
	  
Stap 7: Expliciteren van inzichten 
	  
De groepsleden spreken hun inzichten uit. Zij stellen ook vragen aan elkaar om die inzichten 
zo concreet mogelijk te maken. Van deze inzichten wordt een compacte samenvatting op flap 
gemaakt. 
	  
Stap 8: Wat neem je inhoudelijk mee 
	  
De inbrenger krijgt als eerste de gelegenheid de voor hem belangrijke inhoudelijke inzichten 
te noemen. De groepsleden volgen daarna. 
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11 Krachtenveld 
	  
	  
	  
	  

Stap 1 
	  
Formuleer probleem 
	  
Stap 2 
	  
Formuleer huidige situatie 
	  
Stap 3 
	  
Formuleer gewenste situatie 
	  
Stap 4 
	  
Maak lijst bevorderende krachten 
	  
Stap 5 
	  
Maak lijst verhinderende krachten 
	  
Stap 6 

Bespreek lijsten 

Stap 7 

Onderzoek samenhang 
	  
Stap 8 
	  
Ontwerp actieplan 
	  
Stap 9 
	  
Ontwerp evaluatieplan 
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12 Pluminco 
	  

	  
In een vraagstuk om een beslissing of standpunt vraagt, kan met behulp van een mindmap worden 
uitgewerkt en aldus in kaart gebracht. 
	  
Stap 1 Plus 
	  
Wat de argumenten vóór zijn, wat het interessant, uitdagend maakt, welke voordelen er aan zitten. 
	  
Stap 2 Min 
	  
Wat de negatieve aspecten zijn, wat het nadelig maakt, waar irritatie of verlies zit. 
	  
Stap 3 Interessant 
	  
Wat het interessant maakt, welke mogelijkheden en kansen er in besloten liggen, wat het belang 
is. 
	  
Stap 4 Conclusie 
	  
Welke conclusies je wilt trekken op basis van de inventarisatie van plus- en minpunten en 
interessante aspecten. 
	  
Stap 5 
	  
Vervolgens wordt een eerst te zetten stap geformuleerd. 
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13 Joint appraisal 
	  
	  

(verzameld waarderen) 
	  
Het joint appraisal heeft de bedoeling de koers uit te zetten voor de komende periode: waar 
ben je sterk in, wat streef je na, waar ga je aan werken? Insteek is bewustzijn over de 
afgelopen periode. De basis van de te zetten stappen is gelegen in zelfkennis. 
	  
De werkwijze van de Joint Appraisal is als volgt: 
• Vooraf wordt een reflectierapport opgesteld. Dit wordt tevoren aan een ieder toegestuurd, 

met het verzoek dit te lezen. 
• In drie kwartier krijgt de inbrenger de gelegenheid om samen met de groep diepgaand te 

reflecteren op de vraagstukken waar hij/zij voor staat en wat de richtinggevende aspecten 
zijn voor de toekomst. Zowel voor de inbrenger zelf als voor de organisatie Wat gaat 
jij/zij betekenen voor de verdere ontwikkeling zijn/haar organisatie? 

• Het reflectierapport is input voor de dialoog, het vormt de achtergrond waardoor de 
overige aanwezigen naar de persoonlijke toekomst van de inbrenger kijken. 

	  
In het reflectierapport (maximaal 2 pagina’s A4) worden bijvoorbeeld de volgende 
onderwerpen beschreven: 
• Wat wilde ik de afgelopen periode leren en waarom? 
• Hoe heb ik dit gedaan en in hoeverre verwezenlijkt? 
• Welke vaardigheden/kwaliteiten heb ik verbeterd? 

Welke resultaten heb ik geboekt? 
• Wat heb ik geleerd over mijzelf? 

Sterke kanten / zwakke kanten / moeilijke situaties / ontwikkelpunten. 
• Hoe heb ik geleerd? 

Van wie of van wat? Hoe heb ik mezelf geëvalueerd 
• Wat was mijn rol/bijdrage aan de organisatie? 

Waar ben ik tevreden over en wat zou ik willen veranderen? 
• Wat is de belangrijkste volgende stap die ik wil zetten? 
• Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde van mij aan mijn organisatie? 
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14 Turbo adviesronde 	  

	  

	  
	  
Dit is nuttig in wat grotere groepen. Want hoe groter de groep, des te meer adviezen krijgt de 
vragensteller. 
	  
Stap 1 
	  
De inbrenger stelt een vraag van praktische aard, dus niet over een persoonlijke kwestie. 
	  
Stap 2 
	  
Vervolgens schrijven alle groepsleden hun adviezen op een papiertje en geven deze door aan 
de vragensteller. 
	  
Stap 3 
	  
Als iedereen klaar is, leest deze alle adviezen voor. Daar waar onduidelijkheden zijn, worden 
die verhelderd door de adviesgever. 
	  
Stap 4 
	  
De inbrenger kiest twee adviezen die verder worden doorgesproken. Het gaat hierbij om 
exploreren, verdiepen, associëren. 
	  
Stap 5 
	  
De inbrenger schrijft 5 punten van betekenis op. 
	  
Stap 6 
	  
Alle leden van de groep krijgen de gelegenheid om één feedbackpunt of tip mee te geven. 
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15 Vissenkom methode 	  

	  

	  
	  
Stap 1: Voorbereiden 
	  
De groep formuleert een probleemstelling, dilemma of item. Deze wordt op een flip-over 
geschreven. De groep wordt verdeeld in in een binnengroep (de vissen) en een buitengroep 
(de vissenkom). 
	  
Stap 2: Analyseren 
	  
De binnengroep bespreekt het probleem en geeft zijn visie, beleving, mening over het 
probleem, zonder oplossingen te geven. De buitengroep luistert hoe de binnengroep het 
probleem bespreekt, en let op: 
• Wat valt op aan hoe de deelnemers het probleem inhoudelijk benaderen? 
• Welke invalshoeken komen aan de orde en welke mis je? 
• Welke behoeften, weerstanden en emoties spelen een rol en krijgen deze ook een plaats in 

het gesprek.? 
	  
Stap 3: Bewustworden 
	  
De buitengroep vertelt wat zij heeft gezien en ervaren in de binnengroep Alleen de 
buitengroep is aan het woord, de binnengroep luistert. 
	  
Stap 4: Herformuleren 
	  
Elk buitengroepslid herformuleert de probleemstelling. De binnengroep herformuleert de 
probleemstelling, op basis van de input van de buitenkring. 
	  
Stap 5: Verdieping 
	  
De buitengroep geeft suggesties hoe de binnengroep in de bespreking tot verdieping kan 
komen. De binnengroep gaat opnieuw in gesprek over de geherformuleerde 
probleemstelling. 
	  
Stap 6 Oplossing 
	  
Elk lid van de buitengroep geeft advies over mogelijk te ondernemen stappen om het 
probleem op te lossen. De binnengroep luisteren alleen. Als alle adviezen gehoord zijn, geeft 
elk lid van de binnengroep aan welke adviezen aanspreken en hoe deze zijn toe te passen. 
	  
Stap 7: Afsluiten 
	  
Alle deelnemers vertellen in een oneliner wat ze van deze intervisie hebben geleerd. 
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16 Speed sparren 	  

	  

	  
	  
Bij speed sparren is iedereen tegelijk in actie. Het genereert daarmee veel energie in de groep. 
	  
Stap 1 
	  
Deelnemers formuleren ieder een vraagstuk of een aanpak waarover ze willen sparren. 
	  
Stap 2 
	  
De stoelen worden paarsgewijs in de ruimte gezet, bij voorkeur in een lange rij. 
De stoelen zodanig dat mensen elkaar aankijken. Er kunnen tweegesprekken gevoerd worden. 
	  
Stap 3 
	  
Deel de groep in twee: vragers en sparringpartners. Als er een oneven aantal is, vorm dan 1 
drietal. 
	  
Stap 4 
	  
De vragers leggen hun vraag, dilemma of observatie voor aan hun gesprekspartner en sparren 
10 minuten. Dan ronden ze het gesprek af. De vragers schuiven een stoel op en leggen hun 
vraag – inclusief nieuwe inzichten uit het eerste gesprek – voor aan een tweede 
gesprekspartner. Nogmaals 10 minuten. Tenslotte volgt een derde ronde van 10 minuten. 
	  
Stap 5 
	  
Na de derde ronde is er 3 minuten stilte. De ‘vragers’ ordenen hun input, schrijven belangrijke 
nieuwe inzichten en gedachten op. De ‘sparringpartners’ worden nu vragers en bereiden een 
vraag voor waarop zij op hun beurt graag feedback willen. De stilte is belangrijk. Een groot 
contrast met de drukte van het halfuur ervoor. 
	  
Stap 6 
	  
Vervolgens wisselen de rollen…, en worden stap 4 en 5 herhaald. 
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17 Feed Forward methode 	  

	  

	  
	  
	  
	  

Kies iets dat je wilt veranderen. Bijvoorbeeld 'ik wil meer rustmomenten in mijn werk', of 'ik 
wil de samenwerking verbeteren’. Vraag in een kwartier tijd aan zo veel mogelijk mensen 
hoe je dat kunt bereiken. 
	  
De spelregels: 
• Geen gezeur over het verleden 
• Stel geen tegenvragen, geef alleen antwoorden 
• Beoordeel het advies niet 
• Bedank voor de feedback 
	  
Dus geen gemaar, geen discussies, geen oordeel, alleen ontvangen. Zo ontstaat 
ruimte om écht te luisteren. Vervolgens beslis je met welke adviezen je iets kunt. 
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18 Hologrammethode 	  

	  

	  
	  
Betekenis Hologram = driedimensionaal beeld. Grieks: holos = volledig en grafein = 
schrijven. 
	  
Stap 1 Inbreng kiezen 
	  
De groep kiest welke inbreng centraal staat deze bijeenkomst. 
	  
Stap 2 Tekening 
	  
De inbrenger tekent de context die hoort bij het vraagstuk/de inbreng. Een spontane tekening 
waarover niet te lang is nagedacht werkt het beste. 
	  
Stap 3 Introductie 
	  
De inbrenger vertelt over zijn inbreng en laat de tekening zien. 
	  
Stap 4 Exploratie 
	  
De deelnemers bekijken de tekening en zeggen wat hen opvalt aan de tekening. Zij 
interpreteren' met elkaar de tekening in termen van ver-dichtbij, vol-leeg, vrolijk- 
deprimerend, plaatsing van figuren en plaatsing van de inbrenger zelf. De inbrenger luistert en 
maakt aantekeningen. 
	  
Stap 5 Verdere verkenning 
	  
De inbrenger vertelt wat hem opvalt in wat hij gehoord heeft. Hij vertelt vervolgens waar hij 
nog een antwoord op zoekt. Waar hij nog verder over door wil gaan. 
	  
Stap 6 Interpretatie 
	  
De deelnemers formuleren een antwoord op één of meerdere van de volgende vragen: 
• Wat doet de context of de organisatie met de inbrenger? 
• Wat verwacht de omgeving kennelijk van de inbrenger? 
• Hoe wil de omgeving dat de inbrenger zich voelt of gedraagt? 
De inbrenger reageert op de interpretaties: Wat spreekt aan en wat niet? 
	  
Stap 7: Advisering 
	  
De deelnemers geven de inbrenger suggesties op de door de inbrenger geformuleerde vragen 
in stap 5 
	  
Stap 8 Evaluatie 
	  
Inbrenger en groepsleden kijken terug op de bijeenkomst. Wat heeft het opgeleverd en hoe 
ging een ieder om met zijn rol? Afspraken voor vervolg. 
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19 Reflecting team intervisiemodel 	  

	  

	  
	  
	  
	  

Stap 1 
	  
De groep kiest met welke inbreng gewerkt wordt. 
	  
Stap 2 
	  
De facilitator interviewt de inbrenger. Zij kiezen daarvoor een opstelling buiten de 
groepsopstelling maar wel in dezelfde ruimte zodat de andere deelnemers luisteraars en 
toeschouwers worden. De interviewer stelt vragen totdat de situatie helder is. Vragen die aan 
bod kunnen komen zijn: 
• Hoe is de situatie? 
• Wat deed de inbrenger in die situatie? 
• Wat had de inbrenger anders willen doen? 
• Hoeveel last ervaar je? 
• Waarover wil je dat de groep doorpraat? 
	  
Stap 3 
	  
De facilitator gaat met de andere deelnemers in gesprek. Nu is de inbrenger toehoorder. 
De begeleider stelt vragen als: 
• Wat is je opgevallen aan het gesprek? 
• Wat zou de inbrenger kunnen doen om tot een oplossing te komen? 
• Wat zou jij doen als je de inbrenger was? 
	  
Stap 4 
	  
De begeleider gaat weer terug naar de inbrenger. En stelt vragen als: 
• Wat haal je uit het gesprek met de deelnemers? 
• Wat spreekt je aan? 
• Wat ga je er mee doen? 
	  
Stap 5 
	  
De begeleider of voorzitter gaat nu weer met de hele groep om de tafel en stelt vragen als: 
• Hoe verliep deze bijeenkomst? 
• Wat heb je tijdens deze bijeenkomst geleerd? 
• Wat is het thema waar je op door zou willen gaan? 
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20 In andermans schoenen 	  

	  

	  
	  
Stap 1 De ervaring 
	  
De inbrenger vertelt zijn ervaring. De volgende punten komen aan de orde: 
• Feiten: Wat is er feitelijk gebeurd? 
• Handeling: Wat heb je zelf gedaan? 
• Gevoel en beleving:Wat betekent de situatie voor jou persoonlijk? 
• Vraag: Welke vraag moet verder onderzocht worden? 
	  
Stap 2 Vragen stellen. 
	  
De andere deelnemers stellen verhelderende vragen en zorgen dat feiten, handeling, gevoel en 
beleving, nog te onderzoeken vraag (zie stap 1) aan de orde komen. 
	  
Stap 3 Stap in de schoenen van 
	  
De andere deelnemers stappen in de schoenen van de inbrenger. Zij leven zich in aan de hand 
van de volgende punten: 
• Gevoel en beleving: Wat zou de situatie voor jou betekenen? 
• Handeling: Wat zou jij doen als je in die situatie was? 
• Oordeel: Hoe zou jij de gestelde vraag (stap 1) beantwoorden? 
• Visie: Welke redenen liggen daaronder? Wat is je visie? 
Deelnemers luisteren en stellen wanneer nodig verhelderende vragen. Er wordt niet 
gediscussieerd. 
	  
Stap 4 De essentie 
	  
Ieder neemt een paar minuten om voor zichzelf de formuleren wat de essentie is en deelt dit 
met elkaar. De volgende vragen kunnen daarbij helpen: 
• Wat gaat je aan het hart? 
• Wat moet je ter harte nemen? 
• Welke moed is er nodig om daaraan recht te doen? 
• Wat moet er worden opgegeven? 
• Wat heb je onder ogen te zien? 
• Wat is nodig in (jouw deel van) de organisatie? 
	  
Stap 5 Afronding 
	  
Alle deelnemers vertellen tenslotte wat zij geleerd hebben. 
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21 Profielbeschrijvingsmethode 	  

	  

	  
	  
Stap 1 Beschrijving van het profiel 
	  
De inbrenger vertelt hoe hij zichzelf ziet als werker. Dit doet hij in de ik-vorm en zo spontaan 
mogelijk. De andere deelnemers mogen vragen stellen zoals: 
• Wat doe je goed? 
• Welke resultaten boek je? 
• Hoe ben je aan het werk? 
• Wat zijn je zwakke punten? 
• Wat zijn je sterke punten? 
De deelnemers vragen door tot ze een goed beeld hebben. Ze kunnen hierbij goed gebruik 
maken van de acroniem STAR: Situatie Taak Actie Resultaat. 
	  
Stap 2 Verdieping van het profiel 
	  
De deelnemers schrijven voor zichzelf op welke thema's zij horen in het verhaal. Ze vertellen 
dit. De inbrenger kiest een (aantal) thema's waarop hij verder wil ingaan. De deelnemers 
vragen door. Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn: 
• macht en onmacht; 
• vrijheid en angst; 
• starheid en creativiteit; 
• genegenheid en prestatiedwang; 
• zekerheid en onzekerheid; 
• verantwoordelijkheid en laisser faire. 
In deze fase kunnen de deelnemers ook doorvragen op het gedrag dat ze ten aanzien van het 
gekozen thema van de inbrenger zien in de eigen intervisiegroep. 
	  
Stap 3 Bijstellen van het profiel 
	  
De inbrenger vertelt waar zijn eigen kijk op zichzelf als werker is veranderd door deze 
bespreking. En hij onderzoekt met behulp van de andere deelnemers zijn perspectieven voor 
de toekomst. 
	  
Stap 4 Evaluatie 
	  
De groep bespreekt na hoe er gewerkt is, wat het heeft opgeleverd en hoe de methodiek is 
ervaren. 



29 

22 Ketting methode 	  

	  

	  
	  
Fase 1 
	  
Inventariseer kort de inbreng. Of nog beter, inventariseer vooraf. Bepaal de volgorde van 
inbreng (minimaal 2 inbrengers). 
	  
Fase 2 
	  
• Inbrenger 1 vertelt zijn inbreng. De andere deelnemers stellen vragen. 
• Inbrenger 2 neemt het over. Hij geeft eerst antwoord op de vraag: Wat me in het verhaal 

van inbrenger 1 vooral aanspreekt…….. Vervolgens geeft hij antwoord op de vraag: Wat 
heeft dat met mijn inbreng te maken? De andere deelnemers stellen weer vragen. 

• Ga zo door totdat alle inbreng besproken is en eindig met het stellen van de beide vragen 
aan inbrenger 1, zodat de ketting wordt gesloten.. 

(10 minuten per inbrenger) 
	  
Fase 3 
	  
Inbrenger 1,2 en 3 formuleren de vraag waarover ze nu van de anderen nog advies of mening, 
willen hebben. 
	  
Fase 4 
	  
De inbrengers stellen om de beurt hun vraag en de deelnemers geven antwoord. 
(10 minuten per inbrenger). 
	  
Fase 5 
	  
De deelnemers die geen inbreng hadden, beantwoorden tenslotte nog de vraag: Wat sprak jou 
aan, of wat raakte jou in de inbreng van de anderen? 
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23 Directe intervisie 	  

	  

	  
	  
Stap 1 Toelichting door de inbrenger (5 minuten) 
	  
De deelnemers stellen verhelderende vragen om antwoorden te krijgen op onderstaande 
vragen. 
• Om welke ‘hoe’-vraag gaat het? 
• Welke methode of aanpak volg je nu? 
• In welke gevallen werkt deze niet? 
• Waarom niet? 
	  
Stap 2 Rondje deelnemers (15 minuten) 
	  
Om de beurt geven de deelnemers antwoord op onderstaande vragen. De andere deelnemers 
stellen verhelderende vragen. 
• Welke methode/aanpak volg jij? 
• In welke situaties wel en in welke niet? 
	  
Stap 3 Eerste reactie van inbrenger (5 minuten) 
	  
• Welke tips heb je gehoord? 
• Waar kun je iets mee? 
• Waar kun je niets mee? 
	  
Stap 4 Vrije discussie (15 minuten) 
	  
• Is het mogelijk om tot nog betere tips te komen? 
• Welke? 
	  
Stap 5 Eindreactie van de inbrenger 
	  
• Wat heb je geleerd? 
• Wat ga je wel en niet toepassen? 
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24 Brainstormen 
	  
	  
	  
	  
Bespreek met elkaar wat brainstormen is (het gezamenlijk verzamelen van associaties bij een 
bepaald vraagstuk of thema), wat het doel is (zoveel mogelijk associaties op te schrijven) en 
waarom dat van toegevoegde waarde is in de specifiek voorgelegde situatie. Stel vast 
waarvoor je de informatie gaat gebruiken: dat geeft de ideeënstroom richting. 
	  
Deelnemers roepen spontaan ideeën naar aanleiding van de gekozen probleemstelling. De 
ideeën worden door een facilitator letterlijk op een groot vel of bord geschreven, dat 
gedurende de sessie zichtbaar blijft om het associëren te bevorderen. De ideeën worden 
hierdoor losgemaakt van de persoon die ze roept. Vaak is het koppelen van een idee aan een 
persoon een belangrijke belemmering bij de waardering ervan. 
	  
Het is van belang dat oordelen over associaties worden uitgesteld: neem dat als gezamenlijk 
streven. 
	  
De deelnemers associëren op elkaars ideeën en gebruiken de ideeën als opstapje voor nieuwe 
ideeën. Belangrijk hierbij is dat elk idee welkom is. Gekke invallen kunnen het creatieve 
proces in positieve zin beïnvloeden. 
	  
De ideeënstroom moet een hoog tempo houden, zodat het rationele deel van het denken 
zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld. 
	  
Er wordt gestreefd naar een grote hoeveelheid ideeën: kwaliteit door kwantiteit. 
	  
Als de ideeënstroom opdroogt, kan deze weer aangezwengeld worden door het toepassen van 
andere ideegeneratie-technieken, zoals het vragen naar het ‘wildest idea’ (alles kan), het 
gebruiken van prikkelwoorden of –beelden die associaties oproepen of het gebruik van 
analogieën / metaforen (‘de organisatie als machine’). 
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25  Lateraal denken 	  

	  

	  
	  
Lateraal denken is gebaseerd op het opnieuw (anders) ordenen van de bestaande informatie 
om zodoende nieuwe informatie te laten ontstaan. 
	  
Een probleem kent vaak een begin en een eindsituatie. Het denkproces is het proces van het 
vinden van een weg van het begin naar de eindsituatie. Normaal is de mens geneigd om een 
zo recht mogelijke lijn te volgen van begin naar einde via bekende wegen. Als ergens in deze 
lijn een onmogelijkheid of een schijnbare onmogelijkheid zit, gooien veel mensen de hele 
oplossing weg om een nieuwe te zoeken. Iemand die lateraal denkt gaat verder met de 
ingeslagen weg met de gedachte van "Stel dat het wel mogelijk zou zijn". Hierdoor ontstaat 
een middel om verder te kijken dan die positie waar het schijnbaar onmogelijk leek. Dit kan 
leiden tot geheel nieuwe inzichten. 
	  
"Bedenk eens hoe de wereld er uit ziet als koeien konden autorijden" is een voorbeeld van 
lateraal denken. De meeste mensen denken gelijk "Koeien kunnen niet autorijden", met als 
gevolg dat ze ook niet fantaseren wat de gevolgen zouden zijn als koeien dit wel konden. 
Iemand die dat wel doet kan tot inzichten komen die niets met autorijdende koeien te maken 
hebben, maar wel heel nuttig kunnen zijn op een ander gebied. 
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26 Raguse-methode 	  

	  

	  
	  
Stap 1 
	  
Problemen verzamelen 
	  
Stap 2 
	  
Probleem kiezen 
	  
Stap 3 
	  
Actiefase. Probleem (her)formuleren inbrenger. Probleem (her)formuleren groep. 
	  
Stap 4 
	  
Identificatiefase/Rollenspel. Groep verplaatst zich in inbrenger. Inbrenger kan stop roepen. 
Inbrenger geeft aan wie/wat hem raakt 
	  
Stap 5 
	  
Cognitieve fase (vermogen tot kennen). Inbrenger (her)formuleert probleem. Inbrenger vertelt 
over oplossing(en). Groepsleden geven visie. 
	  
Stap 6 
	  
Evaluatie fase 
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27 Profiel-methode 	  

	  

	  
	  
Wie zegt wat hij vindt, oefent macht uit! 
	  
Stap 1 
	  
Gericht op een specifieke situatie. Profiel schrijven. Mijn sterke kanten. Mijn zwakke kanten. 
Ik-vorm. Spontaan. Concreet in plaats van abstract. 
	  
Stap 2 
	  
Profiel toelichten. Positieve kanten. Negatieve kanten. 
	  
Stap 3 
	  
Grondhouding zoeken. Hier en nu. Daar en dan. ...Macht en onmacht 
	  
Stap 4 
	  
Profiel bijstellen 
	  
Stap 5 
	  
Perspectieven ontwikkelen 
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28 De vijfstappenmethode 	  

	  

	  
	  
	  
	  

Stap 1: Introductie 
	  
De inbrenger introduceert zijn vraag en geeft een beknopte toelichting. 
	  
Stap 2: Probleemverkenning 
	  
De groepsleden verkennen het probleem door het stellen van vragen. Zij benutten hierbij de 
gespreksniveaus (inhoud, procedure, relatie en gevoel). 
	  
Stap 3: Probleemdefinitie 
	  
Ieder van de aanwezige groepsleden formuleert tenminste één probleemdefinitie. Stel jij bent 
de inbrenger. Hoe zou jij dan nu jouw probleem definiëren? Na het beluisteren van de 
probleemdefinities formuleert de inbrenger opnieuw zijn probleem. 
	  
Stap 4: Advisering 
	  
Ieder groepslid formuleert tenminste één advies. De inbrenger reageert op de adviezen: wat 
spreekt aan, wat niet? 
	  
Stap 5: Evaluatie 
	  
De inbrenger vertelt hoe hij/zij het proces van inbreng tot advies heeft ervaren en vertelt welk 
effect de reacties van de groepsleden en de geboden oplossingen op hem/haar hebben. 
Tenslotte vertellen de groepsleden ook hoe zij de 'sessie' hebben ervaren 
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29  De cl i ni cm et hode  	  

	  

	  
	  
De clinic is een soort rollenspel. De inbrenger demonstreert de probleemsituatie die hij of zij 
vaak tegenkomt. Dit doet hij of zij door de verschillende rollen van de probleemsituatie zelf te 
spelen. Vervolgens krijgen de groepsleden de kans om de rol van de inbrenger te spelen om 
hem zo alternatieve houdingen te laten zien. 
	  
Stap 1: Vraagintroductie 
	  
De inbrenger introduceert zijn vraag en geeft een korte toelichting. 
	  
Stap 2: Demonstratie 
	  
De inbrenger demonstreert de situatie door te switchen tussen twee of meer stoelen (op elke 
stoel speelt hij een andere rol uit de situatie). De groepsleden krijgen zo een beeld van het 
probleem. 
	  
Stap 3: Alternatieven proberen 
	  
De andere groepsleden krijgen de gelegenheid om 'op de stoel te gaan zitten' van de inbrenger. 
Ze mogen daarbij een andere houding aannemen dan die van de inbrenger. Bijvoorbeeld: als 
de inbrenger heel terughoudend of verlegen was, mogen zij een meer zelfverzekerde houding 
aannemen. 
	  
Stap 4: commentaar 
	  
Na elk 'scène' geeft de inbrenger aan of de aanpak hem of haar aanspreekt. 
	  
Stap 5: keuze 
	  
Tijdens de laatste scène kiest de inbrenger van de alternatieve aanpakken degene die haar het 
meest aanspreekt en speelt deze regie-aanwijzingen zelf uit. 
	  
Stap 6: Evaluatie 
	  
De groepsleden kijken terug op wat er besproken is. 
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30 Leren van successen 
	  
	  
Stap 1 Introductie succeservaringen (15 minuten) 
	  
De inbrenger vertelt – liefst uitgebreid – over een succeservaring: een moment waarop het 
werk echt goed ging, de ervaring dat je in korte tijd een grote stap hebt gemaakt of merkte dat 
je erg bent gegroeid. De andere groepsleden luisteren en schrijven op wat naar hun idee 
factoren zijn die het succes mogelijk hebben gemaakt. 
	  
Stap 2 Inventarisatie succesfactoren en contextkenmerken (20 minuten) 
	  
Op een flap worden de succesfactoren in twee kolommen geïnventariseerd. 
• Links: initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger 
• Rechts: contextkenmerken en ondersteuning van andere personen 
De inbrenger denkt mee, corrigeert en vult aan. 
	  
Stap 3 Verdieping (15 minuten) 
	  
Een ronde van vragen stellen en goed luisteren. Probeer uit aanvullende informatie van de 
inbrenger en uit combinatie van de succesfactoren vondsten te destilleren: tot dan toe 
onzichtbare succesfactoren. De nieuwe (dieperliggende) succesfactoren worden op een 
tweede flap genoteerd. 
	  
Stap 4 Evaluatie (10 minuten) 
	  
De groepsleden beantwoorden met elkaar de vraag: ‘wat leren wij hier nu van?’. 


