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Sessie: Waarderend Evalueren 
Dēmos praktijktafel “In dialoog met je netwerk” – 26 oktober 2018 – De Koer - Gent 

Interview – mogelijk hulpvragen – generatieve vragen 
 

Waarderend evalueren – eren wat vandaag al wérkt 

 

 
Voor (diepere) kennismaking: 

o Op wiens schouders sta jij? 
o Wat heeft de wereld van jou nodig vandaag, op dit moment in je leven? 
o Welk moment, welke gebeurtenis of ervaring die je hebt beleefd in de voorbije twee 

weken vertelt veel over wie jij bent? Of beter: … vertelt veel over wat jij als persoon 
te bieden hebt?   

o Aan welk moment of welke ervaring in de voorbije maand trek jij jezelf op? 
 
 
Affirmative topic: het positieve doel/kernthema dat we willen onderzoeken vandaag: 

o Op welke manier maken we in het lokaal netwerk/in onze organisatie vandaag een 
verschil voor mensen in armoede, en hoe kunnen we dat versterken? 

o Waar en wanneer (of korter: Hoe) slopen wij in ons netwerk vandaag drempels 
waarvan mensen in armoede in onze gemeente ons effectief aangeven dat die hen 
weerhouden om deel te nemen en deel te hebben aan het vrijetijdsaanbod? 

o …? 
 
 
Discovery: zoekend naar een sterk moment, een sterke beleving of moment of project in het 
netwerk of de organisatie: 
 
Ifv een evaluatie van de inhoudelijke doelstellingen en de missie van het lokaal netwerk: 

o Neem ons mee naar een moment waarop jij de kracht van vrijetijdsparticipatie voor 
een persoon in armoede het sterkst gevoeld hebt? 

o Wat is een moment geweest dat je zelf persoonlijk geraakt werd omdat jij een 
positieve vrijetijdsbeleving voor iemand mogelijk gemaakt hebt? 

 
Ifv een evaluatie van de samenwerking en de leerwinsten van het lokaal netwerk: 

o Vertel ons over een moment waarop jij de kracht van samenwerking in het netwerk 
het sterkst gevoeld hebt. 

o Welk moment, welke situatie zal je altijd bijblijven als een moment waarop de 
partners in het netwerk samen tot een sterk leerinzicht kwamen? 

o Neem ons mee naar een moment in de samenwerking van het netwerk, waarbij het 
heel moeilijk en spannend was, maar waar er iets gebeurde waardoor jullie er toch 
sterker uitgekomen zijn. Wat was dat moment? Wat gebeurde er? Wie deed wat 
(niet)? … 

 
 


