
Een procesevaluatie met leden van de werkgroep

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de samenwerking met je partners.  
Dit kan op een informele manier, bijvoorbeeld met een gesprekje over jullie samenwer-
king of een telefoontje om te laten weten waarom iemand niet aanwezig was op een bij-
eenkomst. Soms is het ook goed hier wat meer tijd voor te nemen en echt te luisteren 
naar positieve en negatieve ervaringen in de samenwerking met de hele werkgroep.  
Dit maakt dat je kan bijsturen, dat je mensen die misschien afhaakten terug kan betrek-
ken. Je betrokkenheid en bereidheid om te luisteren alleen al vergroot het draagvlak 
en enthousiasme vaak.

In de procesevaluatie van een werkgroep wil je te weten komen wat de leden van je 
werkgroep nuttig/ waardevol vinden en wat ze missen, zowel in de samenwerking met 
jou als met de andere partners en leden van de werkgroep. Welke informatie hebben 
ze of missen ze? Welke rollen zijn ingevuld of juist niet ingevuld en wie zouden ze graag 
in de toekomst meer aanwezig zien in de werkgroep? Alles wat je wil te weten komen 
kan je vooraf op de kaartjes neerschrijven. Het gesprek gebeurt in interviewvorm.

informatie voor interviewer

Waarom?

• Wordt de samenwerking in de werkgroep positief ervaren?

• Wordt het proces dat we doorliepen positief geëvalueerd?

• Welke ondersteuningsnoden blijven onbeantwoord? 

Wat?

• Evaluatie van ongeveer 1 uur.

• Met interactieve stukken en open vragen.

• De interviewer werkt op maat van de informant.

Wie?

• Evaluatie afgenomen door de trekker(s) van de werkgroep.

• Liefst in een 1-op-1-gesprek met een partner uit de werkgroep.

Hoe?

• Interviewer stelt zich neutraal op en stuurt niet.

• Hij/zij benadrukt dat eerlijkheid en openheid belangrijk zijn.

• En hij/zij noteert zo letterlijk mogelijk de antwoorden.
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Inleidend (= wat interviewer als intro zegt tegen de informant):

• Wat gaan we doen?

 - A.d.h.v. het kaartspel en de open vragen zicht krijgen op hoe de samenwerking bin-
nen de werkgroep werd ervaren. 

 - Interviewer en informanten zorgen dat ze elkaar goed begrijpen. Interviewer zal 
verdiepende/ verduidelijkende vragen stellen. De informant mag dat ook doen.

• Doel evaluatie:

 - Enerzijds beeld krijgen op wat de werkgroep goed en minder goed vond en van het 
proces dat ze doorliepen. 

 - Anderzijds ook te weten komen hoe het in de toekomst beter/ anders kan

 -  Dit kan alleen als iedereen open en eerlijk kan zijn. Het is bedoeld om uit te leren, 
niet om alles al goed te doen van het begin. De ideeën/ ervaringen van iedereen 
zijn voor cruciaal om verder te kunnen. 

De antwoorden worden anoniem verwerkt.

interview

Welke woorden zijn van toepassing op onze samenwerking in de werkgroep?

1. Wat is er aanwezig > leg kaarten van soort informatie + soort rol en laat hen   
prioriteren

2. 2Wat mis je/ hebben we tekort/ zou je meer willen >  leg kaarten van soort informatie 
+ soort rol en laat hen prioriteren. 

Stel elke vraag apart en laat hen telkens opnieuw alle kaarten bekijken.
Ze mogen zelf nog lege kaartjes invullen en leggen.
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1 soort informatie

Kennis over inspirerende voorbeelden 
over ons thema

Duidelijkheid over hoe we stap voor 
stap tot resultaat (zullen) komen

Kwantitatieve gegevens over ons        
gezondheidsthema

Kwalitatieve gegevens over ons             
gezondheidsthema

Zicht op nodige partners
Ervaring met gekozen                              

gezondheidsthema

Beste strategie/ aanpak om onze       
doelstelling te behalen

Kennis over de kwetsbare groepen       
die we willen bereiken

Info over behoeften in kaart brengen
Expertise in het gekozen                         

gezondheidsthema

Wetenschappelijke informatie over        
ons gezondheidsthema

Informatie over het proces dat we door-
lopen
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2 welke rol

Sturing Vragen stellen

Luisterend oor Kritische blik

Enthousiasmerend Vooruitgang opvolgen

Expert Buitenstaander

Verbinden Reflecteren

Motiverend Coaching

Gedeelde verantwoordelijkheid Leiding

Taken overnemen Innovatie

Handvaten Richting geven

Buddy Extra werk bezorgen



3 anderen (over informatie/rol of nog iets anders ...)

Doorvragen op de kaartjes die gelegd zijn:

• Wat bedoel je juist hiermee?

• Kan je een voorbeeld geven?

• Heb je een suggestie?

• Heb je dit altijd positief ervaren? Soms ook negatief?

• Welk kaartje vind je het belangrijkste vs minder belangrijk?

• Die kaartjes zijn niet van toepassing? Kan je dat uitleggen?

• …


