
Door Sibrenne Wagenaar

Waar je op kunt letten

• Een deelnemers praat lang, houdt een monoloog

• Iemand komt weinig aan bod

• Deelnemers hebben verschillende verwachtingen

• Het gesprek stopt of ‘stokt’

• Er zit veel energie in het gesprek

• Deelnemers stellen gesloten/suggestieve vragen 

• Je raakt rode draad in het gesprek kwijt

• Iemand wordt boos, is teleurgesteld, ...

• Men gaat uitgebreid in gesprek over zijspoor

• Je loopt met het programma uit de tijd

• Gesprek loopt rommelig af aan eind

• Enkele belangrijke spelers zijn niet bij gesprek

Mogelijke interventies

Onderbreek door samen te vatten, stel vervolg voor.

Nodig deelnemer expliciet uit een reactie te geven.
Stel dit aan de orde en check of je beeld klopt.
Vat samen, stel nieuwe open vraag, stel aan de orde.
Laat gesprek doorlopen. Niets doen is ook interventie!
Stel aan de orde en nodig uit tot ander type vragen.

Geef samenvatting, check, verbind aan gestelde doel.
Benoem emoties die je hoort.
Vat samen, doe suggestie voor vervolg (parkeerflap).
Agenda aanpassen, aan de orde stellen, bijsturen.
Reflectie op inhoud en proces, afspraken voor vervolg.

Besluit hoe spelers na bijeenkomst te betrekken.

Faciliteren gaat 
over kijken, 
observeren, 
stappen durven 
zetten, 
vertrouwen op 
je intuitie, 
uitproberen.

FACILITEREN VAN ACTIEREFLECTIE

Ontwerpvragen ter voorbereiding van een bijeenkomst

• Waar wil je het gesprek over laten gaan?
• Wat voor type gesprek wil je? Denk aan: kennismaken, brainstormen, uitwisseling, dialoog, discussie, 

ontwerpen, puntjes op de I, ...
• Wanneer ben je tevreden... over de inhoud?
• Wanneer ben je tevreden... over het proces?
• Welke werkvorm past hierbij?

Verkenning van deze vragen levert een gedegen en goed ontwerp van de bijeenkomst op. Je kan 

overwegen dit zelf te doen, nog effectiever kan het zijn om een deelnemer uit te nodigen met jou de 
bijeenkomst voor te bereiden. Twee weten meer dan een. Bovendien deel je hiermee de 

verantwoordelijkheid voor de invulling. Naast een goede voorbereiding is je vaardigheid als facilitator van 
belang. Waar wil je in deze bijeenkomst specifiek aandacht aan schenken? Waar zou je van een ander 
feedback op willen?

En bedenk: alles wat je aandacht geeft groeit! Dus: waarderen en benoemen wat goed gaat!


