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Een stukje zelfevaluatieEen stukje zelfevaluatie

� Sterke punten
� Gemotiveerde medewerkers
� Goed beleidsplan
� Behoorlijke ondersteuning door middelen

� Verbeterpunten
� Een sterker kwaliteitsbewustzijn nodig
� Meer systematiek in de realisatie van het 

beleidsplan
� Kwaliteitswerking koppelen aan beleidsplan
� Meer overleg tussen teams 

vragenvragen

� Welk beeld heb je over deze organisatie?
� Waaraan zou je eerst gaan werken?



Enkele provocatieve stellingen Enkele provocatieve stellingen 

1 Teveel kwaliteitszorg dreigt 
kwaliteit te verstikken

2 Minder management 
…… meer leiderschap!
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Creëer  een 
uitdagende 
TOEKOMST

ZORG:  - creëer context

- volg op: enquêtes, visitatie, accreditatie

Dagelijkse PRAKTIJK

ONTWIKKELING: motiveer, 
train,ondersteun,..

3 Ontwikkeling op de eerste plaats



4 Alleen het positieve motiveert echt4 Alleen het positieve motiveert echt

Tot nogtoe: 

� Nadruk op tekorten en zwakten

� Cfr accreditatie
� PDCA

� Probleem

� Negatieve neemt energie weg, vermoeit,….

DUS: 
� Werken vanuit de kracht van mensen en van de 

organisatie
� Pleidooi voor een waarderende benadering

Deficit Focus: GevolgenDeficit Focus: Gevolgen

� Fragmentatie
� Beperkte ideeën over wat mogelijk is 

� Negatieve opvattingen bevestigen 
zichzelf

� Visieloze stem vermoeit

� ‘Afschuiven op de experten’
� Zwakke relaties en een defensieve 

opstelling leiden tot een negatieve 
cultuur

� Vertraging: let op de oorzaken van 
gisteren

� Identificeer problemen
� Analyseer oorzaken
� Analyseer oplossingen
� Plan acties
� Veronderstelling: 

“Een organisatie is een probleem 
dat moet opgelost worden”

Deficit denken

� Waardeer het beste van wat 
er is

� Visie: wat zou kunnen kunnen 
zijn?

� Dialoog: wat zou moeten zijn?
� Innoveer: wat zal er zijn?
� Veronderstelling: 

“Een organisatie is een mysterie 
dat altijd opnieuw moet ontsluierd 
worden!”

Denken in termen van kracht 
en mogelijkheden

ProbleemProbleem
oplossingoplossing

Waarderende Waarderende 
aanpakaanpakenen



Dus: Stelling 5 Dus: Stelling 5 

Kwaliteit is meer een 
kwestie van relaties 
dan van procedures

1 Relationele praktijk 1 Relationele praktijk 
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Verkenning
“Wat geeft deze organisatie 

leven?”

discover

Verkenning
“Wat geeft deze organisatie 

leven?”

discover

Droom
“Wat kan deze organisatie 

worden?”

dream

Droom
“Wat kan deze organisatie 

worden?”

dream

Vernieuwing
“Wat zou het ideaal zijn?”

design

Vernieuwing
“Wat zou het ideaal zijn?”

design

Realisatie
“Hoe passen we ons aan?”

deliver

Realisatie
“Hoe passen we ons aan?”

deliver

Het thema

2 Waarderende benadering 2 Waarderende benadering 



Tot slotTot slot

Dat wordt realiteit 
waarop we ons 
focussen!


