SLIM LEREN DOOR WAARDEREND TE EVALUEREN!
Het evalueren van de eigen aanpak met het doel die te verbeteren is een essentieel aspect van een
professionele werkwijze. Evaluaties kunnen op verschillende manieren ingestoken worden.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bij een waarderende evaluatie - een evaluatie die zich
richt op wat goed werkt - de kans op verbetering en ontwikkeling groter is dan bij een evaluatie die zich
richt op de tekortkomingen van een aanpak. Ook blijkt een waarderende evaluatie wezenlijk bij te
kunnen dragen aan het versterken van de samenwerking tussen betrokken personen en organisaties. In
dit schrijven nemen we u graag mee in het hoe en waarom van een waarderende evaluatie.
Praktijkvoorbeeld
Werken aan de transformatie
Het sociaal domein is als gevolg van de decentralisaties binnen alle gemeenten volop in ontwikkeling. Een
middelgrote gemeente was voortvarend gestart met het samenstellen van multidisciplinaire teams
waarbinnen gebiedsgericht werd samengewerkt om de participatiemaatschappij vorm te geven. Dat was
voor alle betrokkenen een enorme verandering ten opzichte van de werkwijze die tot dan toe was gevolgd.
Er was behoefte aan een zekere veiligheid om te kunnen leren en te kunnen experimenteren. Binnen de
gemeenteraad ontstond echter al vrij snel de behoefte aan een evaluatie.
Een klassieke evaluatie had ongetwijfeld de nog vele tekortkomingen kunnen blootleggen, maar was voor
alle betrokkenen om die reden ook onveilig geweest. Tegelijkertijd gingen er ook veel dingen goed. Geregeld
lukte het om integraal samen te werken en maatwerkoplossingen te bedenken voor burgers met complexe
problemen. Om die reden werd besloten de evaluatie waarderend in te steken. Bloot te leggen wanneer, hoe
en waarom het lukte om succesvol samen te werken en die aanpak door te ontwikkelen en op te schalen.
De aanbevelingen uit de evaluatie hebben geleid tot het verder ontwikkelen van de aanpak. De evaluatie
heeft tevens een impuls gegeven aan het lerend kijken naar het eigen handelen en het bottom-up werken
aan verbetering.

Positieve ervaringen als vertrekpunt van ontwikkeling
In een waarderende evaluatie staat het leren
centraal en wordt gefocust op het perspectief
naar de toekomst. Daarbij wordt het positieve als
vertrekpunt voor ontwikkeling genomen:
positieve ervaringen van betrokkenen met de
interventie worden verzameld en onderzocht. Zo
leren we over wat waardevol aan de aanpak is en
wat de werkzame bestanddelen ervan zijn. Ook
worden in een waarderende evaluatie ideeën
verzameld en onderzocht over wat er in de
toekomst nog meer mogelijk is. Een waarderende
evaluatie maakt niet alleen de bereikte
progressie inzichtelijk, maar resulteert ook in
ideeën voor verdere progressie. En in de energie om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. Een
waarderende evaluatie doet behalve op het hoofd ook een appel op het hart.
Samen onderzoeken = samen ontwikkelen
Een waarderende evaluatie is een participatieve manier van ontwikkelen waarbij alle stakeholders
betrokken worden en een constructieve stem krijgen. Het is als het bouwen van een brug, terwijl je
er samen overheen loopt. Het samen waarderend onderzoeken genereert bij de betrokkenen
doorgaans behalve in gezamenlijke ideeën ook in een groter commitment voor de aanpak. Het
gegeven dat een waarderende evaluatie niet alleen een onderzoek is maar ook een procesinterventie
maakt dat de onderlinge relaties in het proces van de dialoog sterker worden. Groepen met
verschillende belangen zijn daardoor doorgaans sneller geneigd om samen stappen te zetten. Het
delen van positieve beelden en ervaringen werkt door in onderling vertrouwen en commitment.

Rijkdom aan verhalen
De waarderende evaluatie kent als belangrijk uitgangspunt dat er door betrokkenen verschillende
verhalen verteld kunnen worden over de productieve kant van een interventie. Vaak heeft iedereen
daar zijn of haar eigen beeld bij. Wanneer mensen zich realiseren dat de werkelijkheid zoals zij die
zien, niet per se dé werkelijkheid is, dan kunnen ze hun aandacht verleggen van het krijgen van gelijk
naar het erkennen van en openstaan voor de werkelijkheid van anderen. Verhalen van anderen
blijken het eigen beeld dan te kunnen verrijken, iemand op ideeën te kunnen brengen. En, niet
onbelangrijk: juist door ruimte te bieden aan de verschillende positieve verhalen en deze te
onderzoeken, ontstaat er gezamenlijkheid.
Praktijkvoorbeeld
Een andere kijk op beoordelingsgesprekken
Basisschooldirecteuren van een grote onderwijsstichting vertelden met enthousiasme over de
talentgesprekken en functioneringsgesprekken, maar ook de spontane gesprekjes bij het koffiezetapparaat,
waarin ze leerkrachten op een waarderend onderzoekende wijze benaderd hebben. Alleen dat
beoordelingsgesprek… Veel directeuren voelden zich ongemakkelijk bij het idee beoordelingsgesprekken te
‘moeten’ voeren en hadden ook moeite beoordelingsgesprekken te plaatsen in het licht van een waarderend
onderzoekende benadering. Van het op structurele basis voeren van beoordelingsgesprekken was dan ook
geen sprake. Eerdere pogingen om hierin verandering te brengen waren op niets uitgelopen. Om tot een
doorbraak te komen werd dit voorjaar voor een waarderende evaluatie gekozen, met een breed perspectief:
de gehele gesprekkencyclus is onder de loep genomen. Positieve ervaringen in geplande maar ook spontane
gesprekken zijn verzameld en onderzocht op wat waardevol is en wat werkt. Aan deze evaluatie deden zowel
directeuren als leerkrachten mee. Geïnspireerd door deze ervaringen en analyse, zijn de deelnemers
vervolgens uitgenodigd zich voor te stellen wat er nog meer mogelijk is als het gaat om de gesprekkencyclus.
Dit resulteerde in een groot aantal ideeën over hoe tot nog meer waardevolle gesprekken te komen. In dit
alles heeft het beoordelen een veel natuurlijker plek en een meer positieve lading gekregen.

Waarderende Interviews
Waarderende interviews vormen het hart van een waarderende evaluatie. Deze interviews hebben
niet slechts tot doel om informatie te verzamelen. De evaluatie is erop gericht om een interview van
betekenis te voeren; een interview dat groei teweegbrengt. Een stappenplan helpt daarbij. Het
interview begint bijvoorbeeld met een persoonlijke vraag over een betekenisvolle ervaring uit het
verleden ten aanzien van de aanpak. Vervolgens gaat de interviewer op zoek naar wat dieperliggend
is; deze ervaring wordt vanuit verschillende kanten bekeken: Wat vertelt deze ervaring over wat deze
persoon waardevol vindt? Wat is de betekenis van deze ervaring voor anderen? En wat kunnen we
leren van deze ervaring over ‘wat werkt’? Ter afsluiting worden mensen gevraagd naar de door hen
gewenste toekomst en naar hun ideeën over wat kan bijdragen aan de realisatie daarvan. In het
waarderende interview worden zo verleden, heden en toekomst samengebracht. Waarderende
interviews kunnen uitgevoerd worden door getrainde interviewers, maar ook door mensen die
betrokken zijn bij de interventie.
Praktijkvoorbeeld
Vroegsignalering Schulden
In een grote gemeente in het westen van het land is enige jaren geleden een team opgericht om inwoners
met (dreigende) schulden zo snel mogelijk te benaderen en te ondersteunen. Dit team bestaat uit
schuldhulpverleners van de Stadsbank en maatschappelijk werkers van de sociale wijkteams. De afgelopen
maanden hebben betrokken partijen deze aanpak op een waarderende wijze geëvalueerd. In een reeks van
waarderende interviews zijn inwoners, teamleden en schuldeisers de volgende vragen voorgelegd: Over
welke ervaring met deze aanpak ben je enthousiast? Wanneer vond je deze aanpak waardevol, goed werken?
Wat gebeurde er toen? Wat was het resultaat en wat was een ieders rol daarin? Vertel!
De positieve ervaringen van betrokken zijn vervolgens onderzocht op wat dieperliggend is: Wat vertellen
deze verhalen over wat de waarde van deze aanpak voor de verschillende stakeholders kan zijn, alsmede over
‘wat werkt’? Aan het einde van elk interview zijn geïnterviewden ook gevraagd naar hun ideeën en wensen
richting de toekomst, middels vragen als: Je hebt net verteld over wat goed werkt. Kun je je bij een of meerdere
van die aspecten voorstellen dat we dat nog meer zouden kunnen doen? Wat zou dat kunnen opleveren? En:
Hoe zou deze aanpak nog succesvoller kunnen zijn? Wat is er nog meer mogelijk met deze aanpak denk je?

Dat een waarderende evaluatie zich vooral richt op de kwalitatieve verhalen van betrokkenen over
wat waardevol is, betekent niet dat niet wordt geprobeerd om ook objectieve beelden te vormen op
basis van cijfermateriaal. Objectiveren waar mogelijk is het devies.
Verlangen achter onvrede
Vanzelfsprekend levert een waarderende benadering ook inzicht op in wat nog niet goed gaat, in
eventuele uitvoeringsproblemen. De ogen worden hiervoor niet gesloten; ook dat wat niet goed gaat
is van belang om te adresseren. De waarderende evaluatie kiest echter een andere aanvliegroute, één
met meer kans op succes door te zoeken naar wat de waarde in een ervaring is. Het zoeken naar het
positieve is geen doel op zich, maar blijkt wel heel krachtig, zeker wanneer er met iedere betrokkene
echt contact is: wanneer er verbinding gemaakt wordt en er begrip is voor wat de ander bezighoudt.
Een waarderend auditor erkent de zorgen die binnen een organisatie leven, maar heeft vooral oog
voor de wens achter de klacht, en geeft aandacht aan wat betrokkenen willen laten groeien, waar ze
energie van krijgen. De waarderende insteek (die zich vertaalt in een ander soort vragen) leidt ertoe
dat professionals die hard werken niet worden afgerekend maar zich gezien voelen in de beperkingen
die de uitvoering mogelijk ook tekenen (zie het praktijkvoorbeeld ‘Werken aan de transformatie’).
Randvoorwaarden
Waarderend evalueren kan in elk domein, binnen elke organisatie. Belangrijke voorwaarde is dat
betrokkenen oprecht nieuwsgierig zijn naar de uitkomsten van de evaluatie en bereid zijn om daar
tijd in te investeren (bijvoorbeeld in de vorm van medewerking aan interviews en bijeenkomsten).
Meer weten?
Mocht deze vorm van evalueren u aanspreken, en mogelijk waardevol kunnen zijn voor u en uw
organisatie, dan zijn we graag bereid dit idee samen (en vrijblijvend) met u te onderzoeken. U kunt
ons bereiken via onderstaande contactgegevens. We horen graag van u!
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