
WAT | blik op de opdracht 

Wat hebben we gedaan om onze gewenste doelen en 
resultaten te bereiken? 

Wat maakte het proces succesvol? 

Om van fouten kan leren: Wat ging er mis? Hoe 
herkenden we dit en hoe hebben we hierop 
gereageerd? 

Wat waren (on)verwachte gebeurtenissen? 

WIJ | blik op de organisatie 

Als organiserend(e) partij(en) ben je initiatiefnemer, 
aanjager en trekker. 
Was je als initiatiefnemer de beste (partij) om 
antwoord te geven op het vraagstuk? 

Is er aan iets gewerkt waar andere partijen betere 
trekkers van kunnen zijn? 

Hoe sloten de kennis en capaciteiten van het 
organiserend team aan op wat nodig was om het 
werk te kunnen doen? 

Hoe is gezorgd voor een goede organisatie en 
planning van het werk? Wat kostte meer tijd, wat 
uiteindelijk minder? 

Hoe is gezorgd voor voldoende financiële middelen, 
kennis en ervaring? 

Hoe verliep de onderlinge afstemming binnen het 
organiserende team? 

IK | blik op eigen bijdrage 

Hoe kijkt een ieder naar hun eigen rol in het proces? 
Hoe waarderen zij die?
 

Op welke momenten haalt een ieder voldoening uit 
de samenwerking? Op welke momenten voelde het 
samenwerken als een verplichting? 

Staat de geleverde inspanning in verhouding tot de 
opbrengst van het proces? 

ONS | blik op het samenspel 

Wat hebben partijen gedaan om de andere personen 
en partijen op tijd bij de opdracht te betrekken? 

Is in de realisatie van de opdracht voldoende 
ingespeeld op behoeften uit de omgeving? Waar 
blijkt dat uit? 

Wat zorgde ervoor dat de samenwerking plezierig 
was? Hebben we voldoende feestjes gevierd? 

Wat hebben we gedaan om elkaar te respecteren in 
ieders bijdrage? 

In hoeverre zijn we eerlijk geweest naar elkaar als het 
spannend werd? 

Hoe verliep de informatieuitwisseling tussen 
betrokkenen? 

Op welke manier was er ruimte voor onderlinge 
afstemming? Kon iedereen z’n afspraken nakomen? 

Wat hebben we gedaan om de juiste dialoog te 
voeren? Wat ging er goed? Wat kan er beter? 

Wat werkte vooral goed?
Inzichten delen 

Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk betrokkenen de gelegenheid te geven te leren van het proces? 

Hoe zorgen we voor goede verspreiding van wat we hebben geleerd? 

Leren van het samenspel
Om de kwaliteit van een participatieproces 
te vergroten helpt het om regelmatig een 
procesevaluatie te doen om te leren van de 
samenwerking.

Bijvoorbeeld door in een projectvoorstel een 
moment af te spreken waarop je met colle-
ga’s, belanghebbende organisaties, inwoners 
en/of medeoverheden terugblikt en vooruit-
kijkt. Bekijk welke invalshoek(en) goed aan-
sluiten bij jouw project en welke vragen dan 
het meest zinvol zijn om te stellen.
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