
 
 

 

 

Waarderend evalueren 
 
Een krachtige (reflectie)tool die energie geeft en werkt! 
 
Was is het? 
Waarderend evalueren is een handige en krachtige reflectietool waarbij je naast de vraag 
‘wat kan beter?’ eerst en vooral ook stilstaat bij ‘wat gaat/ging goed?’ Naast deze twee 
vragen bestaat de standaardvorm uit nog twee vragen namelijk: 

• Welke voordelen levert… (het project, de bijeenkomst, de coaching etc.) voor 
jou/ons op? 

• Waarover maak je je op dit moment (in relatie tot het onderwerp van de evaluatie) 
eventueel zorgen? Wat verdient onze aandacht? 

 

 
 
 
Hoe werkt het? 
Teken het onderstaande kwadrant met viltstift op een flip-over vel. Vraag deelnemers om 
hun inbreng duidelijk leesbaar op zelfklevende memo’s te schrijven (met een viltstift, dan is 
het goed zichtbaar voor anderen!). Neem hiervoor voldoende tijd (bijvoorbeeld 10 minuten) 
en laat deelnemers individueel aan het werk gaan. Als iemand klaar is kun je hem of haar 
uitnodigen de memo’s op te plakken in het kwadrant. Vervolgens ga je met z’n allen bij de 
flip-over staan en faciliteer je het gesprek. 
 
Je begint bij het kwadrant linksboven: Wat gaat goed? Zorg ervoor dat je daar voldoende 
tijd aan besteedt! 
  



 
 

 

 
Wat gaat goed? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat kan beter? 

Voordelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgen 

 
Een paar tips 
Evalueren is erg belangrijk! Het vraagt tijd én concentratie. Als leidinggevende, adviseur, 
facilitator en/of coach vervul je hierin een belangrijke (voorbeeld)rol. Het is belangrijk om 
dat te beseffen! Vraag deelnemers zich te concentreren en benadruk het belang van het 
moment bijvoorbeeld door aan te geven dat je hoopt er écht van te leren, ten behoeve van 
het doel dat jullie voor ogen hebben of het proces naar dat doel toe etc. Zo creëer je 
urgentie en alertheid en dat verhoogt de kwaliteit van de evaluatie! 
 
Maar al te vaak is de neiging aanwezig om de ‘wat gaat goed?’ vraag weinig of geen 
aandacht te geven. De veronderstelling is: het gaat toch al goed? Het levert dus niks op om 
daar bij stil te staan. Toch is het effect van het delen van successen en succesjes vaak veel 
groter dan wij denken! Het stilstaan bij de successen die al geboekt zijn geeft energie, 
vertrouwen en veel inzicht. Het is bijvoorbeeld een sterke bekrachtiging voor mensen dat ze 
op de goede weg zijn. En dat vormt een mooie basis om op voort te bouwen, zeker als het 
op momenten juist even tegen zit. Daarnaast kom je zo vaak mooie dingen op het spoor die 
met een beetje extra aandacht nog krachtiger worden. 
Door vooral te kijken naar wat NIET goed was is de kans groot dat de energie en het 
vertrouwen afneemt. Stimuleer deelnemers dus om juist ook te benoemen wat WEL goed 
gaat/ging!!! 
 
 
 



 
 

 

 
Bij voordelen is de vraag als volgt: welke voordelen levert ……. (de bijeenkomst, het 
overleg, de training, het sparren, de verandering, het nieuwe werkproces, de nieuwe manier 
van werken, het project tot nog toe etc.) voor jou/jullie op? Het is heel belangrijk dat 
betrokkenen de voordelen van iets inzien. Soms zal iemand (nog) niet in staat zijn de 
voordelen te benoemen. Ook dat is zinvolle informatie voor jou als 
leidinggevenden/adviseur etc. 
 
Bij zorgen luidt de vraag: waarover maak je je (eventueel) zorgen (in relatie tot het 
onderwerp van de evaluatie)? Stimuleer ook hier deelnemers zich uit te spreken. Het is 
belangrijk dat mensen hun zorgen kunnen uiten en dat je zorgen bespreekbaar maakt. Stap 
niet in de valkuil dat jij alle zorgen weg dient te nemen. Wat wel helpt is om vragen te 
stellen om te onderzoeken wat iemand precies bedoelt en je kunt ook aan deelnemers 
vragen voorleggen als: hoe kunnen we hier zo goed mogelijk mee omgaan? 
 
Laat je verrassen door wat het oplevert! 
 
 
Veel succes! 
 
 
Marcel Nooijen 
 
 


