
Leertraject 
Waarderend onderzoek 

in de publieke sector 
 

Als je betrokken bent bij verandering en vernieuwing in de publieke sector 

dan weet je dat er vele uitdagingen zijn. Vaak is er een negatieve 

aanleiding, de tijdsdruk is hoog, eigenaarschap fragiel en de visie is niet 

altijd helder, laat staan gemeenschappelijk… 

Dit leertraject ondersteunt leidinggevenden, projectleiders, 

programmamanagers en adviseurs om op een fundamenteel positieve en 

open manier verandering, vernieuwing en samenwerking te begeleiden 

zodat er wél gedeeld eigenaarschap is, een heldere visie en er concrete 

stappen worden gezet voor duurzame verandering. 

 

In dit leertraject maak je intensief kennis met de interventiekundige theorie 

en methode van Waarderend onderzoeken (ook wel Appreciative Inquiry). 

Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en ervaring van mensen, van het 

positieve en van het met elkaar herkennen en creëren van mogelijkheden. 

Je leert deze methode toe te passen in programma’s en projecten waarbij 

diverse belangen bedient moeten worden en stakeholders samen tot 

oplossingen en interventies moeten komen. In het leertraject vind je de 

ruimte en inspiratie om samen met de andere deelnemers en onder 

begeleiding te onderzoeken hoe je vanuit jouw rol in de organisatie optimaal 

kan bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen.  

Opzet leertraject 
Het leertraject bestaat uit drie volle studiedagen, een één-op-één 

coachinggesprek en studiemateriaal. Je komt samen met een groep 

professionals die allemaal op hun eigen manier werken aan verandering, 

vernieuwing of samenwerking binnen de publieke sector. Je leert van en met 

elkaar hoe je projecten optimaal kan inrichten en organiseren. Het werken 

met de methode van waarderend onderzoek staat centraal, maar ook andere 

methoden en technieken kunnen aan bod komen als dat gepast is. 

 

  

“Studies naar ‘excellente 

organisaties’ hebben 

aangetoond dat de kunst en 

wetenschap van het stellen van 

positieve vragen veel 

belangrijker is dan het zoeken 

naar ‘gaps’, zwakke plekken en 

beperkingen” 

Anne Radford 

 

“Een lerende organisatie is een 

organisatie waarin mensen op 

alle niveaus, individueel en 

collectief continu werken aan 

het optimaliseren van hun 

vermogen om gewenste 

resultaten te bereiken” 

Richard Karash 

 

New strategies have emerged 

that allow all parts of an 

organization or community to 

be heard and to participate in 

decision making. 

Deelnemen 
Aanmelden kan via het 

formulier op de website: 
www.PositiefSamenwerken.nl 

 

Kijk op de website voor 

actuele data 

Tijden: 09:30 - 17:00 uur 

Locatie: regio Utrecht 

Kosten: € 1750,- ex btw. 

Inclusief lunches, werkboek, 

studieboek en 

trainingsmateriaal. 

 

http://www.positiefsamenwerken.nl/


Programma  
Dag 1: 09.30 – 17.00 uur 

Op de eerste dag maken we kennis met elkaar 

en de projecten waar iedereen aan werkt. Deze 

dag leer je hoe de methode Waarderend 

onderzoek toegepast kan worden in diverse 

programma’s en projecten waarbij verandering, 

vernieuwing en verbeteren van samenwerking 

het doel is. Aan het eind van de dag heb je een 

plan opgesteld of aangescherpt voor het project 

of programma waar je zelf bij betrokken bent. 

 

Dag 2: 09.30 – 17.00 uur 

Op de tweede dag oefen je je vaardigheden als 

interventiekundige. Welke houding neem je aan, 

hoe overtuig je anderen van je voorstellen, hoe 

faciliteer je een dialoog waarin een ander gesprek 

kan ontstaan en met welke vragen help je 

anderen om op fundamenteel andere manieren 

naar hun vraagstuk te kijken? Daarnaast is er 

ruimte om de voortgang in jouw traject te 

bespreken en zo nodig je plannen aan te 

scherpen. 

 
Dag 3: 09.30 – 17.00 uur 

Op de laatste dag in het traject staat het 

leren van de praktijk ervaringen centraal. Op 

een waarderende manier onderzoek je bij 

jezelf en bij de andere deelnemers wat 

succesingrediënten zijn, wat belemmeringen 

waren en hoe je daar slim mee om kan gaan. 

Deze dag verdiep je je kennis, inzichten en 

vaardigheden zodat je zelfstandig verder kan 

als ‘change agent’ en je kennis ook kan 

overdragen aan collega’s. 

 

Tussentijds coachingsgesprek 

Onderdeel van het traject is een tussentijds 

coachingsgesprek met één van de trainers. Dit 

gesprek dient om je te ondersteunen in het 

project of programma waar je bij betrokken 

bent en kan gehouden worden tijdens het 

traject op een moment dat het voor jou het 

beste uitkomt. 

 

De trainers 
Het leertraject wordt begeleid door Anita Jansen en Arjan van Vembde. Wij hebben beide ruim 10 jaar ervaring in het 

adviseren, begeleiden en trainen bij trajecten rondom verandering en vernieuwing binnen de publiek sector. In deze 

trajecten treden teams met of zonder externe partners in dialoog over actuele en urgente thema's. Wij creëren daarvoor 

een setting waarin deelnemers vorm geven aan een constructieve samenwerking die leidt tot inspiratie, betrokkenheid en 

concrete actie. De methode Waarderend onderzoek is een belangrijke inspiratiebron in onze aanpak.  

 

Anita Jansen 

Anita is een ervaren 

projectleider & adviseur 

en begeleidt 

medewerkers en 

organisaties bij het proces 

van verandering en 

vernieuwing. Haar focus ligt op het verbeteren 

van de onderlinge samenwerking, het 

klantgerichter maken van processen en het 

versterken van vernieuwing in de organisatie.  

 

Lees meer op: 

www.PositiefSamenwerken.nl 

 

Arjan van Vembde 

Arjan is een ervaren 

adviseur en trainer bij 

organisatieontwikkeling. 

Zijn kracht is om 

verbanden te duiden 

waardoor patronen 

inzichtelijk en 

hanteerbaar worden. Met een achtergrond als 

goochelaar is hij gewend om voor groepen te 

staan en waar gepast gebruikt hij magische 

metaforen en prikkelende oefeningen.  


