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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, wel 
voorlopige resultaten van mijn onderzoek. Ik ben een op de praktijk 
gerichte, wegvindend denker die duizend vragen stelt en her-vraagt en 
voorlopige conclusies trekt. Ik beoefen wat je zou kunnen noemen de 
Pathfinder filosofie. Ik heb mijn eigen weg gekozen, mijn eigen 
leermeesters en studieboeken. Mijn leerweg verliep zoals wandelen in 
een groot bos zonder paden: in verbinding met wat zich aandient in 
het hier-en-nu en dus niet rechtlijnig.  Filosofische en wetenschappe-1

lijke inzichten dienen het dagelijks leven van iedereen te ondersteunen 
en een ‘goede samenleving’ te bevorderen. Daarmee voel ik me 
veeleer verbonden met de denkende zoekers in het oude China en 
India dan met de oude Griekse denkers 

In ‘Korte teksten’ breng ik gedachten en ervaringen samen die al een 
tijdje in mij leven. Delen van de tekst werden vaak in het verleden 
reeds gepubliceerd. De inzichten, ervaringen en reflecties hebben voor 
mij inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch blijven ze slechts een 
stap op mijn nooit eindigende onderzoekstocht en dus kunnen de 
gedachten die hier staan morgen weer worden bijgeschaafd.  
Na wijzigingen krijgt een tekst een nieuw versie-nummer. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter wel aangewezen om 
andere teksten er naast te leggen. Daarom wordt er vaak verwezen 
naar die teksten.  2

Francis Gastmans  

 Je leest iets van mijn leerweg in Bronnen van de drie grondpatronen en het  1

Vragenkompas 
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 2
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Het terrein verkennen 

Eerst de begrippen verduidelijken  

Woorden zijn een conventie 

Een woord is een (woord)talige uitdrukking van een begrip. Een 
begrip is de kleinste bouwsteen van menselijke communicatie. Een 
begrip heeft een taal nodig om uitgedrukt te worden, een verbale, non-
verbale of beeldende taal. Zelfs het denken over begrippen gebeurt via 
een van de verschillende talen.  

Het begrip ‘stoel’ kan je omzetten in een woord (stoel), in een 
voorwerp, een tekening, een beeldhouwwerk, een dans, een foto, een 
performance, een mime, enz.  3

Woorden en alle beeldende en non-verbale uitdrukkingen van 
begrippen zijn menselijke constructies. Het zijn ‘louter’ menselijke 
conventies. Ze komen niet van ‘buiten’ de menselijke sfeer. Dat maakt 
dat er verschillen zijn in uitdrukkingswijze afhankelijk van de cultuur 
en de aangeleerde patronen en zienswijze.  
Wat volgt drukt dus mijn visie uit. Je kunt het daar flink mee oneens 
zijn. Een discussie is echter niet zinvol. Via een dialoog is het wel 
mogelijk dat we elkaar constructief kunnen beïnvloeden en misschien 
onze visie bijsturen. 

Over het algemeen drukken we ons onzorgvuldig uit, om niet te 
zeggen slordig; we zetten dagelijks taalgebruik in. Woorden hebben 
dan geen strikte invulling, geen heldere definitie, met beperkte 
kleuren. We gebruiken de woorden ‘medelijden’, ‘medeleven’, ‘em-
pathie’ en ‘mededogen’ door elkaar. In het woordenboek worden ze 
zelfs als synoniemen gegeven. Ik pleit er voor minstens zorgvuldig 
taalgebruik in te zetten en zelfs voor nauwkeurig taalgebruik.  

 Je leest meer in: Talen en taalgebruik.3

-  -1 Versie 12.0



De woorden ‘evalueren’ en ‘beoordelen’ 

Mensen en situatie beoordelen doen we dagelijks, meestal zonder er al 
te veel bij na te denken. Dit is ‘gewoon’ en op zich is daar niets mis 
mee. Tenzij de vaststelling dat het slordig gebeurt en aanleiding geeft 
tot misverstanden en ruzies.  
Het beoordelen vraagt meer aandacht wanneer het een onderdeel 
vormt van je aanpak van een ‘probleem’. Dan is het zeker aangewezen 
om zorgvuldig tewerk te gaan.  
Het verzamelen van alle relevante ‘feiten’ en het geven van het juiste 
‘gewicht’ aan de feiten (evalueren) heb je nodig om de juiste doelen 
voorop te stellen en oplossingen te kunnen zien. Hoe kan het onder-
scheid tussen ‘evalueren’ en ‘beoordelen’ je aanpak verbeteren van 
lastige of moeilijke situaties? En hoe doe je het dan? 
Het 'klassieke' evalueren gebeurt meestal wanneer moet worden 
geoordeeld over een persoon of een situatie: leerlingen en studenten 
op school, de deelnemers aan een cursus, de begeleider van een groep, 
de werknemer op haar job, enz. In de dagelijkse praktijk vloeien 
evalueren en beoordelen in elkaar. Evalueren heeft vaak het karakter 
van een beoordeling of wordt daar zelfs gewoon mee gelijk gesteld. 
De begrippen "evalueren" en "beoordelen" worden door elkaar 
gehaald en zo ook de handelingen die bij die begrippen horen. Gaat 
het hier wel om dezelfde zaken of zijn evalueren en beoordelen twee 
verschillende acties?  
En ‘waarderen’, dat gebeurt te weinig en te onzorgvuldig. Het kan 
beter en vaker. 

Ik pleit voor een zorgvuldig taalgebruik en een zorgzame aanpak.   4

Bij "evalueren" gaat het om het zo objectief mogelijk waarnemen en 
verzamelen van relevante feiten en gegevens, zowel ‘harde’ als 
‘zachte’ feiten. Evalueren strekt zich uit tot het ‘wegen’ van de 
gegevens (Hoe zwaar zijn ze binnen de gegeven context? Hoe relevant 

 Lees meer over de 10 kwaliteiten van taalgebruik in: Talen en taalgebruik4
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zijn ze?), het leggen van verbanden en het geven van een interpretatie 
van de data. Het gaat daarbij echter niet om een oordeel of een 
waardering. Evalueren gebeurt zo ‘objectief’ mogelijk … in functie 
van het doel, rekening houdend met de soort feiten die je nodig hebt. 
Strikt genomen heeft een evaluatie geen gevolgen voor de betrokken 
persoon of de situatie. Er kunnen maar gevolgen zijn indien er daarna 
een beoordeling en een waardebepaling wordt uitgedrukt.  
Welke gegevens zijn nuttig om te verzamelen en hoe kunnen we die 
begrijpen? 

Bij "beoordelen" gaat het om het uitdrukken van een oordeel of een 
mening, het geven van een waarde, het tonen van een appreciatie … 
over de waargenomen feiten, de verbanden en de interpretaties. Het 
gaat om het uitdrukken van een verhouding: de situatie nu tegenover 
de situatie in het verleden en de projectie van de situatie in de 
toekomst. Beoordelen is steeds subjectief en steeds een ethisch-
relationele aangelegenheid. De vraag is immers: Voor wie zijn deze 
gegevens iets waard? Wie is er wat mee met deze waarde?  
Wel kan je leren je subjectieve oordeel zoveel mogelijk te ‘objecti-
veren’. Beoordelen heeft sowieso gevolgen. Een waarde uitdrukken 
zonder er een gevolg aan te geven, is waardeloos.  
Hoe verhoud jij je tot de gegevens van de evaluatie en wat betekent 
dat dan voor jou en voor de ander of de anderen in de situatie? 
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Een leidinggevende ontvangt een medewerker voor een 
beoordelingsgesprek. Over welke concrete gegevens beschikt de 
leidinggevende? Op basis van welke criteria? Werden deze selectie 
vooraf overeengekomen met de betrokkene? Hoe werden deze 
gegevens gekozen, verzameld en 'gewogen'? (= evalueren)  
Tijdens het gesprek zal de leidinggevende vertellen hoe zij deze 
gegevens beoordeelt in het licht van déze werknemer binnen de 
actuele context van het bedrijf, welke waarde deze tenslotte voor haar 
hebben en welke conclusies zij daaruit trekt (= beoordelen).  

De medewerker kreeg een 6 op 10 na een training. De 6 werd op een 
objectieve manier vastgesteld (= meten) en er werd de juiste 
interpretatie gegeven aan dat cijfer (= evalueren). Hoeveel de 6 
waard is voor déze medewerker op dit ogenblik, binnen zijn actuele 
situatie en context, dàt vraagt om een relationele verhouding (= 
beoordelen). Daarbij dient men rekening te houden met een hele reeks 
factoren. Beoordelen blijft steeds een subjectieve zaak. Beoordelen 
gebeurt immers vanuit een persoonlijk standpunt: Wie heeft wat aan 
die waarde? Voor wie is die waarde een waarde? Hoe komt de 
beoordelaar aan die waarde? Wat betekent die waarde voor wie wordt 
beoordeeld? We kunnen de gegevens waarop we ons steunen (= 
evalueren) streng objectiveren, maar we kunnen ook ons waarde-
oordeel zoveel mogelijk ‘objectiveren’. 

Om te meten gebruikt men in de bedrijven en in het onderwijs nog 
teveel een beperkt aantal instrumenten. Dat houdt verband met de 
beperkte manier waarop iets wordt aangeleerd. De gebruikte aanleer-
methodes laten immers niet toe dat andere evaluatie-methodieken 
worden ingeschakeld.  5

 Zie verder in deze tekst de paragraaf ‘Verschillende methodieken’  5

Lees tevens: Leerrijker worden kán!
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Achter het gebruik van een begrip zit steeds een 
visie 

Een heldere definitie overeenkomen is een stap in heldere commu-
nicatie. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat je begrippen (in 
casu ‘evalueren’ en ‘beoordelen’) steeds gebruikt vanuit een bepaalde 
visie op deze begrippen en op de daarbij horende handelingen. Je 
beleeft ‘evalueren’ en ‘beoordelen’ immers niet vanuit een definitie 
maar vanuit een woordenwolk die uitdrukking geeft aan je beleving.  6

Dit geldt op hetzelfde moment zowel voor diegene die evalueert en 
beoordeelt als voor diegene die wordt geëvalueerd en beoordeeld. Je 
visie op en je beleving van de begrippen heeft invloed op de feiten die 
je uitkiest om waar te nemen (Wat zijn de relevante feiten?); op de 
manier waarop je de feiten waarneemt; op de doelen die je met je 
interventie wilt bereiken; op je keuze van de methodiek om te 
evalueren en op de methode om te beoordelen; op de concrete context 
waarbinnen je dit alles doet. 

Indien evalueren en beoordelen samen zouden vallen … zou je de 
namen van de betrokkenen kunnen vervangen door nummers en 
daarachter een cijfer plaatsen. Je zou in het bedrijf een lijst kunnen 
publiceren van items met objectieve waarnemingspunten en daarnaast 
de mate waarin een resultaat recht geeft op bv. loonsverhoging. Het 
zou allemaal veel gemakkelijker zijn. Je zou als beoordelaar niet 
zichtbaar zijn doch je kunnen verstoppen achter de cijfers. Je zou het 
aan een computer kunnen over laten.  Je zou niet hoeven te wikken en 7

te wegen en je geen zorgen moeten maken over de ‘juiste’ beoor-
deling. Je zou je niet hoeven te verantwoorden en dus geen kans lopen 
op een weerlegging of op weerstand.  
Je kunt echter niet ontsnappen. Zowel evalueren als beoordelen 
gebeurt door mensen, om het even welke technische middelen er 

 Lees meer in: Wat is een woordenwolk?6

 Dit is de praktijk die veel banken toepassen wanneer je een lening aanvraagt.7
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worden ingezet. Ieder mens neemt waar, voelt, denkt, oordeelt, 
handelt, enz. vanuit een visie (visie = je manier van kijken naar de 
fenomenen in de wereld in en rondom jou) die is opgebouwd door een 
reeks paradigma’s, overtuigingen, uitgangspunten en vanzelfspre-
kende standpunten, ervaringen uit het verleden, je levensgeschiedenis 
met de ervaren geluksmomenten en trauma’s, enz. Daarenboven heeft 
je geschiedenis met het zelf geëvalueerd en beoordeeld worden een 
grote invloed op de visie van waaruit jij vandaag handelt als diegene 
die evalueert en beoordeelt. 

Het woord ‘evaluatie’ heeft voor vele mensen een onprettige klank. 
Onwillekeurig associëren ze het met vroegere, veelal negatieve 
ervaringen in schoolse situaties.  Een alternatief voor ‘evalueren’ kan 
zijn: ‘peilen naar (leer)vorderingen’ of ‘peilen naar ontwikkelingen’. 
Maar ook het peilen naar vorderingen of ontwikkelingen valt niet 
samen met de stap van het beoordelen! Door het begrip ‘ontwikkeling’ 
te gebruiken komen wel andere methodieken om te evalueren in het 
vizier. 
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Evalueren 

Dé grote moeilijkheid bij evalueren is het terughouden van je mening - 
wat meestal een voor-oordeel is (letterlijk) - en het hanteren van 
transparante objectiviteit. Een evaluatie kan gebeuren met of zonder 
de afspraak dat er daarna een beoordeling volgt. 

Eerst jezelf vragen stellen 

Alvorens een evaluatie te plannen en een methode om te evalueren te 
kiezen, is het nuttig jezelf een aantal vragen te stellen. Ik gebruik het 
Vragenkompas.  8
(klik hier voor een vergrote afbeelding en om ze te downloaden) 

 Lees meer in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas8
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• Welke externe personen, instanties 
of factoren in de context beïnvloeden 

mij bij deze evaluatie?

• Wie heeft er belang bij deze 
evaluatie? Wie heeft er baat bij? 

• Hoe voel ik me betrokken bij wie 
of wat ik moet evalueren? 

• Aan wie kan ik steun vragen bij 
deze opdracht?

• Wie bepaalt de doelen van deze 
evaluatie? 

• Wat wil ik bereiken met deze 
evaluatie? Voor de betrokkene, voor 

mezelf, voor de organisatie? 
• Wat doe ik met de verzamelde 

gegevens?

• Welke methodiek is hier aangewezen?  
• Welke parameters en criteria bezorgen 
mij de gewenste gegevens en maken dat 

ik mijn doel bereik? 
• Op welke feiten moet ik me dan 

richten? Op welke manier?

• Wat zijn geen relevante feiten? 
• Waar vind ik gegevens die de reeds 

gevonden feiten kunnen tegenspreken? 
• Over welke gegevens kan ik niet 

beschikken?

• Welke inzichten over ‘evalueren’ 
helpen mij bij deze opdracht?

• Over welke vaardigheden dien ik te 
beschikken om correct te evalueren?

• In welke mate voel ik me persoonlijk 
betrokken bij deze evaluatie-opdracht? 
• Welke gegevens wil ik verzamelen? 

Tegen welke voel ik weerstand? 
• Wat leren de evaluaties die ik zelf in 
het verleden heb ondergaan mij over 

deze evaluatie-opdracht?

Op welke vraag 
moet de evaluatie 
uiteindelijk een 

antwoord bieden?

• Wat zijn voor mij kenmerken van 
een "correcte evaluatie"? 

• Wat zijn mijn criteria om te kiezen 
voor een bepaalde evaluatie-

methodiek? 
• Wat is de zin en het nut van deze  

evaluatie-opdracht? Voor mezelf,  
de organisatie, de betrokkene?

Versie 4.0 - 2020Vragen voor wie evalueert 
alvorens te evalueren

© Francis Gastmans

https://francisgastmans.files.wordpress.com/2020/12/vragen-alvorens-te-evalueren_4.0.pdf


Op welke terreinen verzamel je feiten? 

Een correcte evaluatie slaat niet uitsluitend op concrete resultaten en 
prestaties maar ook op de aanpak, het proces en op de houding. Het 
houdt ook rekening met de ontwikkelingen in de relaties: met de 
groep, met medestudenten, met de collega's, met de begeleider, met de 
thuis- of werksituatie, met de cultuur van de organisatie .... Dit laatste 
is ondermeer van belang voor de implementatie van inzichten en 
vaardigheden.  
(klik hier voor een vergrote afbeelding en om ze te downloaden)  

Welke feiten zal je verzamelen en welke niet? Wat zijn voor jou 
‘relevante’ gegevens? Hoe zal je dat doen? En wat doe je daarna met 
die feiten? 
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Welke aspecten in de 
context beïnvloedde 

de opdracht?

Hoe ontwikkelden 
de relaties binnen 

de opdracht?

Welke doelen 
werden bereikt? 

Welk ideaal werd 
nagestreefd?

Wat zijn de concrete 
meetbare resultaten?

Welke inzichten 
werden verworven? 

Hoe werden ze 
ingezet?

Welke vaardigheden 
werden ontwikkeld? 

Hoe werden ze 
geïmplementeerd?

Hoe toonde zich de 
betrokkenheid en 
het engagement?

Over welke 
onderwerpen 
verzamel ik  

relevante 
feiten?

Wat was de visie 
op de opdracht? 

Vanuit welke 
overtuigingen 

werd er gewerkt?

© Francis Gastmans - Versie 3.0 - 2020

Wat was de aanpak?  
Hoe verliep het proces? 

Welke initiatieven 
werden genomen?

https://francisgastmans.files.wordpress.com/2020/12/evaluatie-gebieden_3.0.pdf


Vier soorten feiten 

’Feiten' zijn die gegevens en vaststellingen die iemand beschouwt als 
'feit', zo simpel is het. Toch is niet iedereen het met iedereen eens over 
datgene wat een 'feit' is en wat niet. We kunnen vier soorten ‘feiten’ 
onderscheiden:  9

1. Persoonlijke feiten  

Persoonlijke ervaringen als feiten (Personal Experience Based Facts) 
= feiten die jij waarneemt en ervaart en die niet door anderen kunnen 
worden geverifieerd.  
Je gevoelens en behoeften zijn bijvoorbeeld persoonlijke feiten. 
Gevoelens zijn innerlijke vaststellingen. Iedereen heeft het recht iets 
een persoonlijk feit te noemen en daarin gehoord en gerespecteerd te 
worden. Persoonlijke feiten hebben voor jou een zeer groot waar-
heidsgehalte, om het even of anderen het er mee eens zijn of niet. Het 
blijven echter persoonlijke feiten en een persoonlijke waarheid. Ze 
mogen niet worden veralgemeend, het zijn geen ‘algemeen 
vaststaande feiten’ of ‘bewezen feiten’ of iets dergelijks. 

Wanneer twee mensen in dezelfde richting kijken, zijn er steeds twee 
persoonlijke waarnemingen en ervaringen waaruit persoonlijke feiten 
en vaststellingen worden gehaald. Samen kunnen die twee personen 
dan onderzoeken waar ze overeenkomen om samen iets als een ‘feit’ 
te aanvaarden en zo te benoemen.  
Een feit vastgesteld door meerdere personen blijft echter ‘een 
persoonlijk feit van meerdere mensen’! De waarneming wordt door 
het aantal betrokkenen niet zomaar een ‘vaststaand feit’. Het zijn 
persoonlijke ervaringen die bij onderlinge uitwisseling zeer sterk op 
elkaar kunnen lijken. Zo kom je makkelijk tot ‘groepsfeiten’. 

 Lees hier uitgebreid over in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert  - Vier soorten feiten9
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2. Gemeenschappelijke feiten of feiten van een groep 

Gemeenschappelijke feiten of feiten van een groep (Community Based 
Facts) = gegevens die een familie, een team, een groep, een bedrijf, 
een organisatie of een gemeenschap vanuit het samen leven en samen 
werken als ‘feiten’ beschouwt.  
Het herkennen en erkennen van zulke feiten draagt bij aan de zorg van 
de leden om een hechte groep te vormen en aan het creëren van een 
eigen cultuur. Het begrip ‘gemeenschap’ of ‘community’ slaat zowel 
op een familiecultuur, een groepscultuur, een maatschappelijke cultuur 
als op een organisatie- of een bedrijfscultuur.  
Het zijn feiten die door een groep mensen wordt verdedigd. Ze maken 
deel uit van de cultuur van hun gemeenschap. De leden kunnen het 
gevoel hebben dat ze onafhankelijk van elkaar tot de conclusie zijn 
gekomen dat deze gegevens ‘feiten’ zijn, in werkelijkheid maakt het 
deel uit van wat binnen hun groep of gemeenschap als ‘feit’ wordt 
herkend. Zulke “feiten’ zijn vaak moeilijk te weerleggen omdat ze als 
fundament van de gemeenschap worden beschouwd.  
Een bepaalde ‘feiten-blindheid’ is vaak het gevolg.  10

3. Feiten gebaseerd op gedocumenteerde praktijk  

Feiten gebaseerd op gedocumenteerde praktijk (Practice Based Facts) 
= gegevens die herhaaldelijk in de praktijk werden vastgesteld, door 
meerdere mensen én die werden gedocumenteerd, zodat buiten-
staanders de informatie kunnen opvragen en nakijken.  
Het gaat om feiten waar om praktische redenen geen wetenschappelijk 
onderzoek voor nodig is of mogelijk is. In bedrijven en organisaties 
wordt vaak met dergelijke feiten gewerkt. Het is immers niet mogelijk 
en niet nodig om voor alle gegevens waar men een beslissing op 
baseert een streng wetenschappelijk onderzoek te starten. Wél is het 

 Te vergelijken met kleuren-blindheid. Een kleurenblinde ziet kleuren! Echter niet de 10

kleuren die anderen zien.
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noodzakelijk om meerdere gegevens samen te onderzoeken, vast-
stellingen te documenteren, te verifiëren en te herhalen zodat een zo 
groot mogelijke zekerheid wordt bekomen. Anders vervalt men in de 
vage reactie: “Dit is een feit want dit hebben we reeds vaker 
meegemaakt. Neen, we hebben daar geen documentatie van. Iedereen 
hier weet wel dat zich zo voordoet.” Het ernstig verzamelen en 
documenteren van gegevens is een voorwaarde om te kunnen spreken 
van ‘op de praktijk gebaseerde feiten’. 

4. Streng (wetenschappelijk) onderzochte feiten 

Streng (wetenschappelijk) onderzochte feiten (Evidence Based Facts) 
= feiten die werden verzameld op een wetenschappelijke of streng 
gestructureerde wijze en die door anderen werden gecontroleerd, of 
alleszins controleerbaar zijn, onafhankelijk van de oorspronkelijke 
vaststellers.  
Streng onderzochte feiten zijn feiten die door tegenonderzoek werden 
bevestigd. Deze feiten hebben meestal een lange weg van onderzoek 
afgelegd en werden door collega’s kritisch getoetst. 

‘Wetenschappelijk’ verwijst voor mij niet alleen naar wat de westers 
opgeleide wetenschappers doen (waar ook ter wereld) maar tevens 
wat er in het Oosten of bij ‘oorspronkelijke bewoners van een gebied’ 
reeds eeuwenlang gebeurt. Het gaat om de manier waarop gegevens 
worden verzameld en behandeld.  
Hoe streng verloopt het onderzoek? Hoe transparant is het onder-
zoek? Kunnen mensen met een andere overtuiging op dezelfde manier 
dezelfde vaststellingen maken?  

Objectiveren van gegevens 

Verzamel de vier soorten 'feiten' op een evenwichtige wijze en heb 
tevens oog voor de manier waarop bepaalde ‘feiten’ als ‘feiten’ 
worden beschouwd door de betrokkene. Oordeel niet over datgene wat 
iemand ziet als een 'feit'. Vraag wel door op ieder ‘feit’ met het oog op 
een maximaal gewenste helderheid en objectiviteit. Aanvaard 
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bijgevolg niet zo maar ieder gegeven dat de ander aanreikt als een 
‘feit’. Alle vier de soorten feiten kunnen en moeten op hun specifieke 
manier worden ‘geobjectiveerd’.  

Feiten ‘objectiveren’ 

Stel jezelf kritische vragen vanuit diverse perspectieven over de 
gegevens die je verzamelt. Ik gebruik opnieuw het Vragenkompas. 
(klik hier voor een vergrote afbeelding en om ze te downloaden) 

Hanteer duidelijke criteria 

Om op een correcte wijze de gewenste feiten te kunnen waarnemen 
zijn duidelijke, concrete en actuele criteria nodig. In het ideale geval 
worden deze criteria vastgelegd vóór de aanvang van de activiteit die 
je wilt evalueren. Enkel op deze manier kan je een vergelijking 
maken: wat was de situatie vóór de activiteit (bv. een project, een 
opdracht, een opleiding) en hoe is de toestand nu? 
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• In welke mate spelen de persoon-
lijke relaties en de werkrelaties een  

rol bij de gevonden feiten? 
• Welke maatstaf hanteer ik om de 

kwaliteit van de relaties aan te 
voelen? 

• Welke rol speelt de privé-situatie?
• Welke externe factoren beïnvloeden 

de gevonden gegevens?

• Welk deel van de vooropgestelde 
doelstellingen of objectieven werd 

gerealiseerd? Hoe heb ik dat gemeten? 
• Hoe zijn de doelstellingen gewijzigd 

tijdens de te evalueren periode?  
• Welke argumenten kan de betrokkene 
inroepen voor het niet behalen van de 

vooropgestelde objectieven?

• Welke werkwijze of welke strategie 
heeft de betrokkene gekozen? 

• Hoe vaak, hoe en op welke basis 
werd er tijdens de te evalueren periode 

bijgestuurd? Door wie en hoe? 
• Welke methoden heb ik gebruikt om 

'verandering' vast te stellen?

• Welke concrete resultaten heb ik 
vastgesteld? Op welke terreinen? 

• Welke criteria hanteer ik om iets als 
een 'feit' te aanvaarden? 

• Hoe kies ik uit de vier soorten feiten? 
• Welke gegevens aanvaard ik niet als 

'feit' en om welke reden?

• Met welke leerwinst en welke 
inzichten  heeft de betrokkene zich 

verrijkt?  
Welke methodiek heb ik gebruikt 

om dat te meten?

Hoe stel ik vast welke vaardigheden 
werden ontwikkeld? 

Waar werden vaardigheden 
geïmplementeerd?

• Met welke persoonlijke feiten hou 
ik rekening en met welke niet?  

Welke criteria hanteer ik daar bij? 
• Hoe meet ik de betrokkenheid en 
het engagement van de betrokkene?

Blijven mijn 
vaststellingen strikt 

rond de ‘feitelijkheid’ 
en gefocust op mijn  

doelen voor de 
evaluatie?

• Welke overtuigingen en 
uitgangspunten van de betrokkene 

hebben een invloed op het herkennen 
en erkennen door hem/haar van de 

feiten? 
• Hoe meet ik de invloed er van? 

• Hoe groot is het verzet tegen het in 
vraag stellen van de paradigma's, 
overtuigingen en uitgangspunten?

Versie 4.0 - 2020Vragen om zich te houden aan 
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Stel een duidelijk en doel voorop 

Om goede criteria te kunnen opstellen, dien je op voorhand te weten 
wat je wilt bereiken met de evaluatie én wat je met de resultaten gaat 
doen. 

Evalueren kan verschillende functies of algemene doelen vervullen. 
Belangrijke vragen daarbij zijn: Wie stelt de doelen van de evaluatie 
voorop? Wie heeft er belang bij de evaluatie? Wie heeft er baat bij? 
Ieder die belang heeft bij wat en hoe er wordt geëvalueerd, stelt zich 
bewust of onbewust een doel voor ogen.  
Bijvoorbeeld: 
• Evalueren kan ingezet worden om (bij zichzelf of bij anderen) 

ontwikkelingen op te volgen. Het kan ook ontwikkeling stimuleren. 
• Het kan een geschikt instrument zijn om nieuwe inzichten te 

verwerven of beter te implementeren. 
• Het is in sommige situaties een gepast middel om de communicatie 

tussen individuen of in een team te activeren of in een gewenste 
richting te loodsen.  

Gebruik verschillende evaluatiemethodes 

Afhankelijk van de concrete doelen kies je een aangepaste evaluatie-
methode. Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat een klassieke 
vragenlijst zelden een goed instrument is. Een voorbeeld: twee 
mensen een situatie laten 'spelen' of een opdracht laten uitvoeren, 
levert veel meer waarnemingen en zelfwaarnemingen op dan hen te 
laten praten of schrijven 'over' een vaardigheid. 

Nemen we een eenvoudige situatie: een externe trainer geeft een 
training binnen een organisatie. Zowel de deelnemers, de begeleider 
als de verantwoordelijke van de organisatie hebben baat bij een goede 
evaluatie. Het klassieke evaluatieformulier (een vragenlijst) levert 
echter zelden of nooit gegevens op die evaluatiewinst betekenen voor 
de deelnemers. Vaak beschikt enkel de organisatie over nuttige 
gegevens. 
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Een belangrijke factor bij het kiezen van een evaluatie-methodiek is 
de keuze door de (bege)leider van de aanpak om iets aan te leren.  11

Bij een gebrek aan creativiteit wordt vaak teruggegrepen naar bekende 
vragenlijsten of wordt uit slechts een beperkt aantal methoden 
gekozen. De verschillende aanleer-methoden hebben ieder een 
voorkeur voor bepaalde evaluatie-methoden. Al deze methoden 
moeten en kunnen getoetst worden aan de regels voor het  correct 
evalueren. Voldoen ze daaraan niet dan vervallen ze tot louter 
techniekjes, leuk misschien maar niet efficiënt, niet effectief en niet 
valabel. Niet alleen is het voor een begeleider of een leidinggevende 
nuttig om meerdere methodieken te leren hanteren. Ook voor de 
betrokkenen leveren andere methoden nieuwe resultaten op. Indien het 
je doel is dat de betrokkene zoveel mogelijk leert uit een evaluatie 
maak dan een goede combinatie van diverse methoden en tracht 
eenzijdigheid te vermijden.  
(klik hier voor een vergrote afbeelding en om ze te downloaden) 

 Lees meer over ‘aanleren’ in: Leerrijker worden kán!11

-  -14 Versie 12.0

- ervaringen vertellen of uitbeelden  
- een verhaal schrijven 

- een tocht organiseren  
- een dagboek 

- iemand interviewen 
- een groepsgesprek 
- een kunstzinnig werk maken   
(bv. een tekening, een collage)  
- een mindmap maken 
- een vragenlijst invullen 
- een schriftelijk examen 
- een mondelinge proef 
- multiple choice-vragen beantwoorden  

- een verslag maken 
- een artikel schrijven 

- een eindwerk schrijven  
- een voordracht houden  

- een les geven  
- een quiz samenstellen

een rollenspel of situatiespel -  
 een tocht organiseren - 

observeren tijdens een avonturenweek -  
een portfolio samenstellen -  

een fotoreportage -  
een video of een film -  

Het idee van een project uitwerken -  
observeren tijdens het uitvoeren on-the-job -  

bedrijfsbezoek + een verslag - 
specifieke handelingen of een taak uitvoeren - 

een nieuw (afgeleid) product maken - 
producten of resultaten testen -  

toepassingsmogelijkheden presenteren -  
een instructieboek maken - 

een checklist invullen - 
een presentatie geven -  

een taakgerichte mondelinge proef - 
een  psychologische test - 

 een 360° ondervraging -

Enkele 
mogelijkheden 

voor een 
evaluatie

© Francis Gastmans - Versie 9.0 - dec 2020
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Correct evalueren 

Om correct te evalueren worden de afspraken over wat en hoe er zal 
worden geëvalueerd op voorhand gemaakt, liefst bij het begin van de 
opdracht. De evaluatiepunten zijn duidelijk en concreet en verwijzen 
rechtstreeks naar de doelstellingen én naar wat werd aangeboden. 
Iedereen is op de hoogte van de criteria waarmee de gegevens zullen 
worden verzameld en ‘gewogen’ (= wat is het gewicht van dit gegeven 
in het totaal). De gegevens, de wijze van verzamelen, de criteria en de 
aanwijzingen kunnen indien gewenst door derden worden gecontro-
leerd. De betrokkene krijgt de gelegenheid om te reageren op de 
evaluatie. 
Een evaluatie is mogelijk zonder beoordeling. In veel gevallen is het 
zelfs beter om daarmee te wachten en samen met de betrokkene te 
kijken naar wat deze kan leren uit de evaluatie en hoe er kan worden 
verbeterd of bijgestuurd. Het maakt de betrokkene mee verantwoor-
delijk voor zijn/haar leer- of werkproces.  
Na een evaluatie kan steeds een waardering volgen, ook zonder een 
beoordeling.  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Beoordelen 

Een correcte beoordeling gebeurt op grond van objectieve gegevens 
doch is zelf een subjectieve zaak, het is een relationeel-ethische 
interventie. De moeilijkheid bij het beoordelen is het terughouden van 
een (voor)oordeel en er voor zorgen dat je eerst over voldoende 
gegevens beschikt die je hebt kunnen evalueren. Een grote uitdaging 
voor het beoordelen is het hanteren van een maatstaf. Daarna sta je 
voor de vraag op welke manier de beoordeling te communiceren.  
Meestal zijn je oordelen uitingen van primaire, ‘spontane’ gevoelens. 
Je staat er niet bij stil welke maatstaf je gebruikt. Het 'spontaan' uiten 
van oordelen verdringen, brengt geen oplossing. Beter is het deze 
realiteit te aanvaarden en te trachten je reacties te 'objectiveren'. 

Eerst jezelf vragen stellen  

Wanneer je gaat beoordelen, stel jezelf dan eerst een aantal vragen.  
(klik hier voor een vergrote afbeelding en om ze te downloaden)  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• Welke externe personen, instanties of 
factoren beïnvloeden mij bij deze 

beoordeling?  
• Welke context maakt het makkelijker 
om het beoordelingsgesprek te voeren?

• Wie heeft er belang bij deze 
beoordeling? Wie heeft er baat bij? 
• Hoe voel ik me betrokken bij wie 

of wat ik moet beoordelen?

• Wat wil ik concreet bereiken met 
deze beoordeling?  

• Welke effecten wens ik bij de 
betrokkene, voor mezelf, voor de 

organisatie?  
• Welke gevolgen verbind ik aan deze 
beoordeling, voor de betrokkene, voor 

mezelf, voor de organisatie?

• Op welke manier ga ik beoordelen? 
Welke methodiek ga ik gebruiken? 

• Welke maatstaf zal ik hanteren voor 
deze persoon? 

• Op welke manier zal ik mijn 
beoordeling voorleggen?

• Beschik ik over een correcte evaluatie? 
• Beschik ik over alle relevante 

gegevens? 
• Met welke gegevens hou ik geen 

rekening bij deze beoordeling?

• Welke inzichten over ‘beoordelen’ 
helpen mij bij deze opdracht?

• Welke relationele vaardigheden zijn 
nodig om correct te beoordelen?

• In welke mate voel ik me persoonlijk 
betrokken bij deze beoordeling?  

 • In welke mate wordt mijn 
beoordeling beïnvloed door de 

beslissing die ik daarop zal (moeten) 
nemen?

Op welke vraag 
moet de 

beoordeling 
uiteindelijk een 

antwoord bieden?

• Wat voelt voor mij aan als een 
"correcte beoordeling"? 

• Wat vind ik belangrijk om te 
betrekken in de beoordeling?  

Om welke reden? 
• Welke waarden zijn in deze zaak 

voor mij erg belangrijk?

Versie 4.0 - 2020Jezelf vragen stellen 
alvorens te beoordelen
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Beoordelen ... maar met welke maatstaf? 

Om te kunnen beoordelen is er een maatstaf nodig: de beoordeelde 
persoon of het product of de situatie is beter, groter, kleiner, slechter, 
dan of gelijk aan ... (aan wat?). Een correcte beoordeling begint 
bijgevolg bij het ijken van de maatstaf. Het legt diegene die een 
methodiek van beoordelen kiest de morele plicht op om expliciet te 
zijn, voor iedere betrokkene dezelfde maatstaf te gebruiken of aan te 
geven waarom voor verschillende personen een verschillende maatstaf 
wordt gebruikt. 

Het klassieke invulformulier - waarbij men een punt moet aankruisen 
op een schaal van 'zeer slecht' tot 'uitstekend' of van  1  tot  7  - is 
geen correct instrument. Nergens wordt aangegeven wat 'goed' of een 
3  betekent! Ieder die het formulier invult, gebruikt zijn eigen maat-
staf.  

Wanneer handel ik rechtvaardig tegenover deze persoon? Wat is 
'rechtvaardig'? Wat wil ik met de maatstaf 'beoordelen'? Welke 
maatstaf is 'eerlijk' om deze persoon mee te meten? Hoe verantwoord 
ik het naar anderen dat ik in deze zaak déze maatstaf heb gebruikt en 
in een volgende situatie een andere? Over hoeveel maatstaven moet ik 
beschikken, kán ik beschikken? 

Er bestaan een aantal technieken om gegevens te ordenen of zo te 
presenteren dat je ze makkelijker kunt interpreteren. Maar een inter-
pretatie is nog geen oordeel.  
Beoordelen is het inschatten van kwaliteit, niet het verzamelen, orde-
nen en quoteren van kwantitatieve gegevens.  
Je komt er niet omheen dat jij zelf een maatstaf moet kiezen. Dat 
hoort nu eenmaal bij de taak van de beoordelaar. Je zoud graag willen 
dat er algemene, door iedereen goedgekeurde maatstaven klaarliggen. 
Je hoeft je dan maar beperkt te verantwoorden. In plaats van systemen 
te zoeken die je kunnen verlossen van onze verantwoordelijkheid kan 
je beter inzichten en technieken zoeken die je oordeelsvorming onder-
steunen en je de nodige beoordelingsvaardigheden leren. 
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In de praktijk spreekt men makkelijk misprijzend over "subjectieve 
maten” of "de natte vinger methode” of "een maatstaf op een elastiek” 
of "willekeurige oordelen", ... Er is heel wat te doen om het vinden 
van een maatstaf waar alle betrokkenen mee tevreden zijn.  Wat opvalt 
is 1) men zoekt naar één maatstaf, 2) men zoekt die maatstaf buiten 
zichzelf.  
Eén maatstaf? Alsof je mieren en olifanten maar met één maat kunt 
meten.  

Wie is er het sterkst, de olifant of de mier? Wanneer je als maatstaf 
neemt ‘het aantal keren dat je je lichaamsgewicht kan dragen’,   
dan is de mier het ‘sterkst’.  
Wie kan het grootste gewicht trekken? Dan is de olifant jouw 
‘werkpaard’. 

Wat maakt het zo moeilijk om diverse maatstaven te ontwikkelen en te 
hanteren?  Vaak is het de afwijzende reactie van de betrokkenen die 
beoordelaars doet grijpen naar "één lat voor iedereen". In de reactie 
van de betrokkenen verschuilt zich angst om tekort te worden gedaan. 
'Rechtvaardig' wordt gekoppeld aan 'hetzelfde krijgen als mijn 
collega'. Het grootste probleem van beoordelaars blijkt niet zozeer te 
zijn het vinden van verschillende 'rechte' maatstaven maar: hoe krijg 
ik het verkocht bij de anderen?  
Is een  'objectieve' maatstaf wel een realistisch doel? Beoordelen is en 
blijft een subjectieve zaak. Waar je wel naar kunnen streven is om ook 
bij het beoordelen het subjectieve zoveel mogelijk te 'objectiveren'. 
Dat doe je door eerst voldoende aandacht te schenken aan een correcte 
evaluatie. Vervolgens door te zoeken naar een maatstaf die naar jouw 
subjectieve normen zo 'objectief' mogelijk is, die past bij déze 
persoon, op dit moment, in déze situatie en binnen déze context. Het 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de beoordelaar om een 
rechtvaardige maatstaf te kiezen. 
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Beoordelen heeft gevolgen 

Een beoordeling is een besluit en wordt best verbonden met een 
beslissing.   12

Besluiten is een (voorlopige) conclusie trekken, een (voorlopig) punt 
zetten als afronding van een proces van wikken en wegen. Besluiten 
heeft wens-karakter, intentie-karakter. Daar blijft het bij. Een besluit 
kan morgen weer worden gewijzigd. Niermand draagt verantwoor-
delijkheid. Er is ook geen garantie dat een besluit wordt uitgevoerd.  
Beslissen betekent dat je werkelijk de stap zet naar de actie, dat je de 
intentie van een besluit omzet in een actie, dat je een besluit nu omzet 
in een gerichte daad én dat iemand er de verantwoordelijkheid voor 
opneemt. Een beslissing kan niet worden gewijzigd enkel aangevuld 
door een nieuwe beslissing. Doen is beslissen, beslissen is doen. Je 
kunt stellen dat al je handelingen je beslissingen uitdrukken, of je 
daar nu over hebt nagedacht of niet. 

Mensen of situaties beoordelen betekent een waarde toekennen en een 
waardeoordeel uitspreken. Aan jou om te kiezen of je dit koppelt aan 
een concrete beslissing: welke onmiddellijk praktische consequenties 
heeft dit voor voor de betrokkene? (een opleiding moeten volgen, zich 
laten coachen, een stap verder mogen, een loonsverhoging of 
bevordering, enz.)  Een beslissing nemen is de verbindende actie. Een 
beoordeling alleen verbindt de betrokkenen nog niet met een gevolg 
of een actie. De beslissing zorgt daar voor. Zowel jij als diegene die jij 
beoordeelt nemen een beslissing (niet beslissen is ook een 
beslissing!). Het kan onderdeel zijn van jouw verantwoordelijkheid 
om een beslissing te eisen van de betrokkene. Wie een beslissing 
neemt, neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van 
de beslissing.  

 Over het onderscheid tussen ‘besluiten’ en ‘beslissen’ leef je meer op p.61 in het 12

boek De Blauwe Rivier oversteken - Hoe ontwikkel ik een ‘probleem’ tot een du-
urzame ‘oplossing’?
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Vaardigheden om correct te beoordelen 

Om goed te kunnen beoordelen moet je niet alleen beschikken over 
alle noodzakelijke correcte gegevens (= buiten jou) en een eerlijke 
maatstaf (= tussen jou en de ander). Je dient ook beschikken over een 
aantal beoordelingsvaardigheden (= in jou): 

✓ Afstand kunnen nemen van gevoelens van sympathie of antipathie. 
✓ het onderscheid kennen tussen ‘medelijden’, ‘medeleven’ en 

‘mededogen’. (zie verder) 
✓ Een onderscheid kunnen maken tussen ‘feiten’ en de ‘interpretaties’ 

(door jou of door anderen). 
✓ Een onderscheid kunnen maken tussen het gedrag of de houding 

van de persoon en diens persoonlijkheid. Je zegt iets over hoe jij 
het gedrag waarneemt en beoordeelt, over wat de ander doet en uit, 
niet over wat jij denkt wie de ander is! 

✓ Een onderscheid kunnen maken tussen de belangen van de taak, 
van het individu, van de groep, van de organisatie en je eigen-
belang. 

✓ Een juiste inschatting kunnen maken van de totale context van de 
persoon en van die factoren die een belangrijke invloed hebben op 
zijn functioneren. 

✓ Jezelf niet als maatstaf nemen doch een 'objectieve' maatstaf 
kunnen zoeken en hanteren. 

✓ Een balans kunnen maken van positieve én negatieve factoren. 
Bewust zijn dat beide factoren steeds aanwezig zijn (en dus moeten 
worden gezocht indien één van beide op dit ogenblik niet bij de 
gegevens zit). 

✓ Niet in één van de twaalf psychologische valkuilen trappen bij het 
beoordelen: stereotypering, attributie, halo-effect, contrast-
effect, ..enz. (zie verder) 

✓ Het is noodzakelijk beoordelaars op te leiden en hen te steunen met 
supervisie en intervisie.  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Een goede communicatie 

Respecteer de volgende regels voor het meedelen van je beoordeling: 

1. Verbinding maken is de allereerste opdracht. Ben jij helemaal 
aanwezig nu of ben je tegelijk met je aandacht ergens anders, bij 
andere zorgen? Is de betrokkene helemaal aanwezig nu? Heb je 
contact met de betrokkene? 

2. Geef aan hoeveel tijd je uittrekt voor het gesprek. Hou je aan die 
tijd! 

3. Vertel eerst kort en zakelijk welk besluit en welke beslissing je 
denkt te nemen. Dit kan even een pijnlijk moment zijn. Door deze 
kaart onmiddellijk op tafel te leggen krijgt de spanning bij de 
ander evenwel een plaats. Je schept ruimte om te luisteren doordat 
de ander niet in zichzelf bezig moet zijn met de vraag wat hem 
boven het hoofd hangt. 

4. Vertel vervolgens wat de evaluatie heeft opgeleverd. Hou het strikt 
bij wat jij en/of anderen hebben waargenomen: verbaal en non-
verbaal gedrag, het effect op het gedrag van anderen (collega's, 
klanten, ...), het effect op producten, ...  (= objectieve gegevens, 
positieve én negatieve) 

5. Zeg wat het jou doet, hoe jij je daar bij voelt. Je bent immers geen 
computer of een robot. (= jouw betrokkenheid) 

6. Geef vervolgens aan hoe jij dit alles interpreteert, met welke bril je 
de gegevens bekijkt. Kan je er een touw aan vastknopen of juist 
niet? Hoe bekijk jij de dingen in het licht van de context? (= jouw 
visie + trachten te begrijpen, trachten te kaderen) 

7. Geef nu pas je beoordeling. Geef daarbij de maatstaf aan die je 
hebt gebruikt. Formuleer het zo helder mogelijk (zie: communi-
catieregels) 

8. Geef aan wat je van de ander verwacht naar de toekomst: wat 
moet er worden bereikt, op welke manier, binnen welke termijn? 
Geef duidelijk aan wat de consequenties zijn van jouw oordeel 
voor de betrokkene. (= de consequenties en gevolgen) 
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9. Vertel welke beslissingen jij hebt genomen en welke beslissingen 
je verlangt van de betrokkene. 

Een goed beoordelingsgesprek heeft als resultaat dat voor beide 
gesprekspartners:  

• er is helderheid rond het functioneren binnen een bepaalde context, 
• er worden heldere besluiten en conclusies getrokken, 
• de beoordeling en de gevolgen worden als 'logisch' ervaren, 
• er worden duidelijke afspraken gemaakt naar de toekomst, 
• de beoordeling als geheel wordt als 'rechtvaardig' ervaren. 

Respecteer communicatieregels 

✓ Creëer een context waarbinnen een vlot gesprek mogelijk is 
(plaats, tijdstip, jouw plaats in de ruimte, de plaats van de ander in 
de ruimte, ...) 

✓ Spreek steeds in de ik-vorm, niet: 'we', 'ze' of 'men'. Neem de 
verantwoordelijkheid op voor wat jij zegt. 

✓ Vertel kort en bondig. Hou geen preek. Vooral bij een negatieve 
beoordeling hebben beoordelaars de neiging om rond de pot te 
draaien. Doe dat niet! 

✓ Luister aandachtig naar de reactie van de ander. Let op ook op 
non-verbaal gedrag van de betrokkene om je woorden en je tempo 
te kiezen. 

✓ Vermijd echter om de ander te gaan ‘Redden’. Je bent aan het 
'Redden' wanneer je te ver gaat in het rekening houden met de 
gevoelens van de ander; wanneer je niet meer open communiceert 
doch er te sterk op let om de ander toch maar geen "pijn te doen".  
Je 'spaart' de ander. Daardoor neem je de verantwoordelijkheid van 
de ander af en neem je teveel verantwoordelijkheid op jou. 

✓ Vermijd ook om in discussie te gaan of het machtsspel mee te 
spelen (almacht-onmacht-machtsstrijd). 
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Een dialoog voeren 

Het kan er op lijken alsof een beoordelingsgesprek vooral een 
mededeling is. Die neiging bestaat. Je kunt de stappen op de vorige 
bladzijde in één ruk doorlopen. Beter is het om een dialoog aan te 
gaan, een echt gesprek te voeren en open te staan voor reacties. 
Misschien krijg je wel zinvolle informatie waar je nog geen rekening 
mee hebt gehouden of kunnen houden. Ben je in zulk geval bereid om 
jouw oordeel alsnog bij te sturen? Een dialoog hoeft niet langer te 
duren. Misschien trek je iets meer tijd uit. Hou je aan de afgesproken 
tijd.    13

Een open houding schept vertrouwen. Mocht de ander je boodschap 
als onterecht ervaren dan geeft de dialoog je de gelegenheid om - 
zonder in discussie te gaan! - enkele goede vragen te stellen zodat 
voor de ander het inzicht groter kan worden. Indien jouw oordeel toch 
niet of moeilijk wordt aanvaard, heeft je open houding niettemin 
bijgedragen tot het in stand houden van een goede relatie: je was een 
eerlijke gesprekspartner. Een open communicatie, een echte dialoog, 
maakt bv. een 'pijnlijke' beslissing niet minder 'pijnlijk' maar wel 
makkelijker om te aanvaarden. 

 Lees meer in: Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?13
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Twaalf valkuilen bij het beoordelen van mensen  14

1. Stereotypering: Het toeschrijven van persoonlijkheidseigenschap-
pen op grond van waarneembare kenmerken van individuen die 
volgens jou tot eenzelfde groep behoren. "Dit is een vrouw. Alle 
vrouwen doen ... Van haar kan je dus verwachten dat ze ...”. “Dit is 
een moslim. Alle moslims ... Dus hij ...”  

2. Vooroordelen: Als gevolg van stereotypering heb je allerlei voor-
oordelen naar wat hoort en niet hoort. Door te ageren en te 
reageren vanuit een vooroordelen-denken ontstaat niet zelden een 
self-fulfilling prophecy: "Zie je wel!" De bril waarmee je de ander 
waarneemt zorgt er voor dat je bevestiging zoekt van wat je denkt.  

3. Selectieve perceptie: Je neemt steeds slechts een deel van de 
werkelijkheid waar. Je ziet niet de gehele persoon van de ander 
doch slechts een beperkt stukje dat jou op dit ogenblik interesseert. 
Daardoor ontgaat je het geheel van de persoonlijkheid en dreigt het 
gevaar dat je een beperkend oordeel in stand houdt. Kijk ik 
voldoende naar de tegenpool van hoe ik nu kijk? Neem ik 
voldoende de keerzijde van de medaille waar?  

4. Psychologisering: Je beoordeelt het actuele gedrag van iemand op 
grond van wat jij beschouwt als haar karakter of persoonlijkheids-
eigenschappen. Je speelt amateur-psycholoog en meent op basis 
van enkele waarnemingen bepaalde eigenschappen te kunnen 
toeschrijven aan de ander.  

5. Fundamentele attributiefout 1: Wanneer anderen een fout maken, 
wijs je makkelijk naar hun verantwoordelijkheid en onderschat je 
de invloed van de situatie op hun gedrag. Als je naar jezelf kijkt, 
heb je de neiging andersom te werken. Het kan ook in de twee 
richtingen tegelijkertijd. Wanneer iemand met een donkere huids-
kleur en krulhaar een fout maakt, geef je hem niet alleen de schuld, 

 Inspiratiebron: W.Bloemers, Management, organisatie en gedrag - Sociale perceptie,  14

De Tijdstroom 1996
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je verwijst daarbij ook naar zijn veronderstelde cultuur. Bij iemand 
met een bleke huidskleur verwijs je nooit naar de cultuur.  

6. Fundamentele attributiefout 2: Je hebt de neiging om bij succesvol 
gedrag de oorzaken in je persoon te leggen. Wanneer je naar andere 
kijkt, heb je de neiging om het succes (vooral) toe te schrijven aan 
de omstandigheden. Deze valkuil is heel duidelijk wanneer het om 
vrouwen en allochtonen gaat.  

7. Halo-effect: 'Halo' betekent stralenkrans. Als je eenmaal positieve 
eigenschappen aan een persoon hebt toegeschreven, ben je geneigd 
om aan deze persoon automatisch meerdere positieve eigenschap-
pen toe te schrijven. Eenmaal toegekende positieve eigenschappen 
hebben een uitstralend effect.  

8. Horens-effect: Het horens-effect is het tegenovergestelde van het 
halo-effect. Hier gaat het om de uitstraling van wat je eens als 
negatieve eigenschappen hebt waargenomen. Als je iemand 
onaantrekkelijk vindt of slordig in zijn voorkomen, schrijf je die 
persoon gemakkelijk andere negatieve eigenschappen toe, zoals 
niet ordelijk zijn, geen leiding kunnen geven, ... enz.  

9. Contrasteffect: Het contrasteffect ontstaat wanneer je geen 
objectieve normen hanteert voor het toekennen van bepaalde 
eigenschappen aan mensen, bijvoorbeeld bij functionerings- , 
beoordelings- of sollicitatiegesprekken. Heb je bijvoorbeeld tijdens 
drie opeenvolgende gesprekken de betrokkenen als 'slecht' 
beoordeeld, dan ontstaat de neiging om de eerstvolgende persoon 
die nu aan de beurt is als veel beter te beoordelen, ook als deze 
slechts ietsje beter overkomt.  

10.Projectie: Eigenschappen die op jezelf betrekking hebben (maar 
waarvan je je meestal weinig bewust bent), schrijf je toe aan 
anderen. Je ziet en vergroot bij een ander ongewenst gedrag of 
negatieve eigenschappen die in jezelf werken maar die je ontkent 
en niet waardeert. (het verhaal van de splinter bij de ander en de 
balk in het eigen oog)  
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11.Klooneffect: De neiging om bij het beoordelen van mensen extra 
(positieve) aandacht te hebben voor die personen waar je jezelf in 
herkent. Binnen organisaties betekent dit bv. mensen kiezen voor 
‘soortgenoten’ en er ontstaat een "klooneffect". Er worden alleen 
maar mensen aangenomen of positief beoordeeld die wat betreft 
gedrag lijken op diegene die beoordeelt.  

12.Eerste indruk-effect: Het verschijnsel dat de eerste indruk van wie 
beoordeelt van doorslaggevend belang is. Latere informatie wordt 
genegeerd of passend gemaakt binnen het primaire oordeel.  

De tien gevaarlijkste valkuilen voor beslissers 15

1. Zich erin storten = Beginnen informatie te verzamelen en conclu-
sies te trekken, zonder eerst even de tijd te nemen om na te denken 
over de crux van de kwestie waar je voor staat. Wat is het 
‘probleem’?  16

2. Kaderblindheid = Beginnen het verkeerde probleem op te lossen 
omdat je een mentaal kader hebt gecreëerd voor je beslissing 
zonder er lang over na te denken. 

3. Gebrek aan controle over het raamwerk = Nalaten het probleem 
bewust op meer dan een manier te definiëren. 

4. Te zeker zijn van je opinies = Nalaten om belangrijke feitelijke 
informatie te verzamelen omdat je té zeker bent van je eigen 
aannames en meningen.  

5. Kortzichtige sluipweggetjes nemen = Misplaatst vertrouwen op 
‘vuistregels'.  

6. Impulsief handelen = Geloven dat je alle informatie die je hebt 
ontdekt wel in je hoofd op een rijtje kunt zetten, en daardoor geen 
systematische procedure volgen.  

 J.E.Russo en P.J.H. Schoemaker, Beslis(t) beter! De kwaliteit van besluitvorming, 15

1993, Scriptum Management) De auteurs nemen de tien gevaarlijkste valkuilen voor 
beslissers als leidraad voor hun boek. (De vertaling van de term ‘Decision Traps’ met 
‘besluitvorming’ is slordig.)

 Lees meer in: Wie heeft er een ‘probleem’? Ik, hij, zij of wij?16

-  -26 Versie 12.0



7. Groepsoverschatting = Aannemen dat wanneer er veel intelligente 
mensen bij betrokken zijn, goede keuzes automatisch zullen 
volgen.  

8. Jezelf met feedback voor de gek houden = Nalaten de feiten over 
eerdere resultaten te interpreteren voor wat ze werkelijk te 
vertellen hebben.  

9. Geen gegevens bijhouden = Aannemen dat jouw ervaringen haar 
lessen automatisch beschikbaar stelt.  

10.Nalaten je eigen besluitvormingsproces en beslissingsproces te 
onderzoeken = Nalaten een georganiseerde aanpak te creëren 
waarmee je inzicht kunt krijgen in je eigen besluitvormings- en 
beslissingsproces. 

“Iedere leidinggevende zou een systeem moeten inbouwen  
om te leren van de resultaten van eerdere beslissingen.  
Hebben we genoeg gegevens verzameld om ervaringslessen bij 
gehouden? Wat hebben we geleerd?”  

Niet datgene wat we niet weten, veroorzaakt problemen.  
Wel datgene wat we menen te weten en dat niet waar is!  

-  -27 Versie 12.0



Waarderen 

Ieder mens loopt rond met een handleiding 

Iedere persoon loopt als het ware rond met een handleiding die 
beschrijft hoe en wanneer je haar het best benadert; met welke talen 
zij graag wil aangesproken worden (verbale en non-verbale talen, de 
‘klank’ van haar familie, de talen van haar socialisatie, de ‘kleuren’ 
van haar cultuur); met welke humor je haar wel of niet doet lachen; 
wat zij wel of niet kan relativeren; welk soort opmerking zij steevast 
persoonlijk opvat; welke plaats zij vindt dat ze inneemt in de groep en 
waarvan ze verwacht dat je die respecteert; hoe ze graag heeft dat haar 
status wordt herkend; voor welke opdrachten ze graag wordt gevraagd 
en voor welke niet; hoe vaak en hoe hoog jij je relationeel mag 
plaatsen tegenover haar en waar je zeker niet mag staan; enzovoort.  
De handleiding zegt: “Doe dit en ik luister en ga een eindje met je 
mee. Doe dat en ik ga in de verdediging. Doe het andere en ik voel 
ruimte om mezelf te zijn en ik beweeg. Doe zulks en ik loop weg. Doe 
dit niet want dan verstijf ik.”  
De meeste handleidingen zijn geen open boek. Je kunt vermoeden wat 
er in staat maar niet helemaal. Je moet moeite doen opdat zij zelf het 
boek open legt en jij de ‘tekst’ kunt lezen. Wellicht dien je nog een en 
ander te leren om te kúnnen lezen wat er staat. Ben je daartoe bereid?  
Soms passen hoofdstukken van haar handleiding bij stukken uit jouw 
handleiding. Dat voelt prettig aan. Soms echter zijn er spijtig genoeg 
weinig of geen overeenkomsten of zelfs regelrecht tegengestelde 
regels. Dan sta je voor de opdracht: er geen rekening mee te houden of 
los te laten of te leren met haar om te gaan. Overweeg de 
mogelijkheden van de laatste optie.  
Hoe waardeer je iemand wanneer je haar handleiding niet goed kent?  
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Waarderen in vraag? 

Waarderen is een zeer goede zaak. Het zorgt voor een positieve 
energie en dynamiek in de relaties. Goed waarderen steunt iemand in 
het vergroten van de eigen kracht. Waarderen doet groeien. Het is als 
water en zonlicht geven aan planten. Wanneer er zonlicht is, is er ook 
schaduw. Dat geldt ook voor het waarderen. De schaduwzijden van 
waarderen nodigen ons uit om aandachtzaam (mindful) te handelen. 
Wat helpt is om even aandacht geven alvorens iemand te waarderen.  
Iemand waarderen, wie kan daar tegen zijn? En toch, wie heeft niet de 
ervaring dat op het ogenblik dat je iemand denkt te waarderen die 
ander daar niet enthousiast op reageert, in bepaalde gevallen zelfs 
eerder negatief? Zijn er dan schaduwkanten aan waarderen?  Best 17

wel. We moeten dan wel afstappen van de gedachte dat waarderen 
sowieso goed is, onder alle omstandigheden. Waarderen wordt anders 
ervaren door diegene die een waardering geeft (of meent te geven) dan 
diegene die een waardering ontvangt (of wordt verondersteld die te 
ontvangen).

Een leidinggevende riep al haar medewerkers bij elkaar en sprak 
haar waardering uit voor de actie van een van hen. Zij was echt 
tevreden met wat die had gedaan en wou dat kenbaar maken. Achteraf 
kreeg zij echter te horen dat de actie enkel kon slagen dankzij de 
medewerking van een tweede medewerker. Die stond achteraan in de 
zaal en had al mompelend zijn ongenoegen laten blijken. In de 
wandelgangen ging het gemompel verder. 

Het tweede voorval: Een medewerker blijft thuis wegens een burn-out. 
Zij had al verschillende keren van haar leidinggevende schriftelijke 
felicitaties gekregen voor de manier waarop zij haar werk deed.  
Wat bleek, zij wilde het nog beter doen om haar leidinggevende te 
plezieren. “Was dit een mogelijke oorzaken van haar burn-out?”, 
vroeg haar manager zich af, “Was mijn waardering onrechtstreeks één 
van de oorzaken van zijn burn-out?” Een manager met zorgen.  

 Lees verder de paragraaf ’14 aspecten van waarderen kritisch bekeken’17
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Waardering uitdrukken

Vooraf 

Ga eerst na welke jouw behoefte zijn. Hoe groot is jouw behoefte 
aan het geven van een waardering? Wat zijn de behoeften die er 
onder schuilen? De behoefte om waardering te geven is het topje 
van jouw ijsberg. Enkele van de vele mogelijkheden van 
onderliggende drijfveren: Behoefte aan erkenning (Zie dat ik een 
goede leidinggevende ben)? Behoefte aan een gesprek (Ik wil met 
jou praten over het gedrag dat ik zeg te waarderen)? Behoefte om 
iets recht te zetten (Ik wil aangeven dat er ook positieve dingen zijn 
naast het negatieve dat ik eerder heb gezegd)? Behoefte om iets te 
zeggen tegen een team (Ik geef jou een waardering opdat de 
anderen zouden zien welk gedrag ik verkies en van hen verlang)? 
Behoefte om de relatie te verstevigen (Ik wil met jou een betere 
relatie)?  
Wat wil je bereiken met het waarderen van deze persoon? Waar in 
jouw lichaam voelt dit aangenaam aan? Welke onrust wordt bij jou 
weggenomen wanneer je de ander kunt waarderen?  
Bekijk dan even de situatie van de betrokkene. Heb jij enig 
aanvoelen van wat haar behoeften zijn? Heb je enig aanvoelen hoe 
zij graag wordt benaderd? Wat is haar handleiding m.b.t. 
waarderen? 

Waardering geven is tegelijk een biografische daad van de gever. 
De wijze waarop jij in het verleden wel of niet waardering hebt 
gekregen, terecht of ten onrechte, speelt een rol in de manier 
waarop jij vandaag kijkt naar ‘waarderen’ en hoe je het aanpakt. 
Aandachtzaam tewerk gaan betekent oog hebben voor die 
biografische invloed. 

Je kunt waarderen zonder eerst een evaluatie te maken van de 
prestaties van de ander of een beoordeling te vormen. Gewoon 
waarderen omdat de ander het waarderen waard is.  

-  -30 Versie 12.0



Je kunt waarderen vanuit ‘medeleven’ maar ook vanuit ‘mede-
dogen’ of vanuit ‘medevreugde’.  18

Waarderen met woorden 

Vertel wat je ziet en hoe selectief je bent. Vertel kort wat je hebt 
opgemerkt. Vertel op welke wijze je te werkt bent gegaan om de 
gegevens te selecteren. Vertel hoe je je focus legt. 
Vertel wat het jou doet! Vertel kort wat die observaties jou doen en 
wat je er bij voelt. Vertel hoe jouw persoonlijke verhouding is tot de 
observaties. 
Geef je behoefte aan en vraag of de ander een waardering wilt 
ontvangen. Vertel hoe waardevol voor jou ‘waarderen’ is. Wees eerlijk 
over jouw behoeften om een waardering te geven en vraag 
toestemming om die te mogen geven! (daarmee maak je de relatie 
gelijkwaardig) 
Geef je waardering kort, bondig en terzake. Na het voorgaande moet 
één zin volstaan. 
Neem waar wat het de ander doet. Terwijl je je waardering geeft, 
neem goed waar wat de lichaamstaal van de ander vertelt en luister 
naar de wijze waarop hij verbaal reageert. Zie en hoor wat het de 
ander doet. 

Waarderen zonder woorden 

Je hoeft het niet steeds je waardering te ‘zeggen’. Er zijn vele 
manieren om die te tonen. Ga na welke manieren bij jou passen en 
welke passen bij de persoon die je een waardering wil geven. Wat past 
bij jouw handleiding wat past bij de hare?  
Naast de woorden-taal zijn er immers vele talen: de lichaamstaal (bv. 
een duim in de lucht steken, een aandachtzaam schouder-klopje, een 
knuffel geven), de taal van het gebaar (bv. een gepast geschenk geven, 
een gepaste uitnodiging, een kaartje sturen), de taal van de 

 Zie de paragraaf. in deze tekst ‘Medelijden, medeleven, mededogen, medevreugde’18

-  -31 Versie 12.0



aanwezigheid (bv. naar een sportwedstrijd gaan waar de betrokkene 
speelt, naar een optreden gaan van de betrokkene). Denk er aan, een 
waardering geven is een relationele zaak! 

Zonder meer doen. Je kan het ‘waarderen’ ook inbouwen in je gewone 
manier van leidinggeven. Je toont waardering wanneer je iemand 
meer verantwoordelijkheid geeft, meer ruimte geeft, meer om advies 
vraagt. Het kan je ‘gewone’ stijl van leidinggeven worden om 
voortdurend je medewerkers aan te moedigen door hen de leiding te 
geven over projecten, taken, opdrachten, enz.  
Waarderen is een levenshouding.  
Oefen in het Vindend leiderschap en laat je mensen hun weg zelf 
vinden.  19

14 Aspecten van waarderen kritisch bekeken 

De intentie van deze kritische bemerkingen is dat je aandachtzamer 
zou waarderen. Blijf er vooral mee doorgaan! Beter een onhandige 
waardering dan helemaal geen waardering.  

 Lees meer in het gratis boek: Pathfinder - Samen de juiste weg vinden  19

In het boek worden de kenmerken geschetst van Pathfinders (vindende leiders) en 
Gidsen (gidsende leiders). Tevens vind je er tips om de vindende houding te ontwik-
kelen bij collega’s, medewerkers of klanten.
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Bedanken - Waarderen lijkt voor velen op bedanken en dus denk je dat 
bedanken ook waarderen inhoudt. Dit is een onterechte veronder-
stelling.  Wanneer we iemand bedanken, betekent dat voor die persoon 
niet noodzakelijk gewaardeerd worden. Bedanken is een vorm van 
gedragscontrole! Je kunt maar bedanken indien je (innerlijk) een 
oordeel hebt geveld over het gedrag van de betrokkene. En een 
oordeel vellen doe je wanneer jij je relationeel boven de ander plaatst. 
De verborgen boodschap is: “Ik kàn jou bedanken want ik kan jouw 
werk beoordelen.”  
Bedanken is een standaard-houding van gidsende leiders.  Het zijn 20

leidinggevenden die zich relationeel boven de medewerkers voelen. 
Zij menen dat ze de prestaties van de betrokkene kunnen beoordelen 
en dat ze dat oordeel mogen kenbaar maken. Vindende leiders daaren-
tegen voelen zich tussen de medewerkers staan. Zij hebben het niet 
nodig om uitdrukkelijk “Bedankt.” te zeggen. Zij weten de betrokke-
nen, die ze zien als partners, te stimuleren door iedere dag waardering 
te tonen voor wat die doen. Vindende leiders oordelen minder en 
geven meer kleine bedankjes, vaak non-verbaal). 

Behoeften - Wie heeft er behoefte aan een waardering? Diegene die ze 
krijgt (of moet ontvangen)? Diegene die ze geeft? Alleszins zijn de 
behoeften verschillend. Soms is de behoefte van de gever groter dan 
de behoefte van de persoon die graag ontvangt (of moet ontvangen). 
Wie een waardering geeft, gaat vaak uit van de vanzelfsprekende 
(doch foute) veronderstelling dat een waardering sowieso goed is. 
Iemand die een waardering moét ontvangen omdat de gever zo graag 
geeft, voelt met haar ellebogen aan wanneer dit een onzuivere situatie 
is. Maar ja, kan ze een waardering weigeren? Ga in je herinnering 
eens terug naar een moment waarop jij in publiek een ‘fout’ geschenk 

 Lees meer in het gratis boek: Pathfinder - Samen de juiste weg vinden 20

In het boek worden de kenmerken geschetst van Pathfinders (vindende leiders) en 
Gidsen (gidsende leiders). Tevens vind je er tips om de vindende houding te ontwik-
kelen bij collega’s, medewerkers of klanten.
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hebt moeten ontvangen. Zo voelt iemand wanneer die een waardering 
moet ontvangen omdat de ander zo graag geeft. 

Belonen - Een waardering geven is een vorm van belonen. Belonen is 
toch goed, hé? Tenzij het voelbaar is dat er een addertje onder het gras 
zit of, nog erger, als dit aanvoelt als een ‘vergiftigd geschenk’. 
Belonen houdt immers tevens in dat ander gedrag kan worden bestraft. 
Belonen is net als bedanken een vorm van gedragscontrole.  
Je kunt er als ontvanger van een beloning niet onderuit dat je tegelijk 
moet opletten voor gedrag dat wordt afgekeurd. Indien niet duidelijk 
is om welke reden bepaald gedrag wordt beloond, is het ook niet 
duidelijk welk gedrag zal bestraft worden en om welke reden.  
Een ander mogelijk nadelig gevolg van onaandachtzaam belonen: 
wanneer je onvoldoende zorgvuldig je waardering geeft, zal de 
ontvanger zelf de keuze maken welk gedrag door jouw houding wordt 
beloond. Dat is niet steeds wat jij bedoelde maar dat gedrag wordt wel 
versterkt. Iedereen bepaalt zelf wat voor hem of haar ‘belonen’ 
betekent en welk gedrag jij met jouw actie ‘beloont’. Zo kan het 
gebeuren dat jij, zonder dat je er oog voor hebt, ‘negatief’ of 
‘ongewenst’ gedrag bevestigt. Ouders die kinderen belonen gaan wel 
eens meer in de fout en bevestigen zonder aandacht dat wat ze niet 
willen (uitstelgedrag, onveilig rijgedrag, verslaving aan tv of 
smartphone, …). 

Beoordelen - Een waardering is hoe dan ook een beoordeling. Je 
spreekt een oordeel uit, meestal positief dat wel maar niettemin een 
oordeel. De vraag is, op basis van welke evaluatie? Heb je een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘evaluatie’ en ‘beoordeling’? 
Neen? Doe dan eerst je huiswerk over. Een waardering geeft een 
waarde aan bepaalde zaken. Eerst moet echter duidelijk zijn over 
welke feiten en gegevens het gaat, hoe je die hebt geselecteerd, hoe je 
die hebt vastgesteld, welke feiten en gegevens je niet hebt 
weerhouden, enz. Eerst evalueren dus. Wat beoordeel je? Daarna moet 
duidelijk zijn hoe jij beoordeelt. Wat betekent de waarde die jij 
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toekent voor jou? Wat betekent ze voor de ander? Of dacht je dat voor 
iedereen bv. 100€ evenveel waarde heeft? Wanneer een rijk persoon 
een ober 100€ fooi geeft na een glas champagne voelt de betrokkene 
zich niet gewaardeerd! 

Bevestigen - Door een waardering te geven, bevestig je bepaald 
gedrag. Je geeft daarmee ook onrechtstreeks aan dat je dit gedrag 
graag herhaald wil zien. Door dat gedrag te waarderen, leg je de focus 
op dat gedrag en niet op ander gedrag. De kans is groot dat de 
betrokkene het gewaardeerde gedrag gaat herhalen. Goed zo, zal je 
misschien denken. De schaduwkant is echter dat je zonder er oog voor 
te hebben een conservatieve houding in de hand werkt. “Ik kan beter 
niet iets nieuw proberen want de kans dat ook dat gedrag wordt 
gewaardeerd, ken ik niet.” Besef dus welk gedrag je wilt bevestigen. 
Geef daarbij duidelijk aan dat het niet om één specifiek gedrag gaat 
maar bv. om gedrag dat wijst op een houding, een visie en een 
engagement. 

Context - Iedere communicatie speelt zich af binnen een context. 
Waarderen is enkel ‘waarderen’ binnen een bepaalde context. De 
plaats, het tijdstip, de aanwezigen, de afwezigen, de media, de vorm, 
enz. spelen allemaal een rol. Ze beïnvloeden of de woorden en 
gebaren op dat ogenblik als een echte waardering worden ervaren 
door de betrokkene. Voldoet de context niet dan dreig je voeding te 
geven aan net het tegenovergestelde effect. Bv. tussen pot en pint, 
terloops, een waardering geven, geeft aan dat de ‘waardering’ dat 
helemaal niet is.  

Erkennen - Met een waardering kun je iemand herkenning en 
erkenning geven. Dat is hoe dan ook voor vele mensen een 
welgekomen zaak. Is daar echter een ‘waardering’ voor nodig? Vaak 
hebben we zelfs niet door - wanneer we een waardering aanbieden - 
wat het werkelijke effect is binnen in de ander. Wanneer een jongetje 
van vijf jaar naar de bokskampioene stapt en zegt dat ze sterk is, kan 
ze genieten van die waardering, niet van de waardering dat ze sterk 
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zou zijn maar van het feit dat de jonge fan zo lief is om haar te 
(h)erkennen en haar dat te zeggen. Heb je al gemerkt welk effect een 
kort en gemeend “Yes!” heeft? Of een duim in de lucht? 

Gedrag - Waarderen slaat steeds op gedrag. Uiteraard zie je meer dan 
enkel gedrag. Je merkt ook de houding op van iemand, haar intentie of 
haar engagement. Dit zijn eveneens zaken die je kunt waarnemen en 
herkennen op basis van het gedrag. Wanneer je iemand waardeert bv. 
om haar inzet in het team dan zeg je iets over haar gedrag. Dit geldt 
nog meer wanneer je uitdrukkelijk een bepaald gedrag benoemt en er 
de focus op legt.  
Een schaduwkant is echter dat ieder mens meer is dan een gedrag. 
Hoe meer je de nadruk legt op een bepaalde prestatie hoe minder oog 
voor de persoon zelf. Ik ben niet de enige die graag een complimentje 
krijgt voor wat ik doe én die dat graag ziet gebeuren als onderdeel van 
een waardering voor mij als persoon. Ik ben namelijk geen robot, geen 
‘ding dat juist afgesteld is en goed werkt’.  
Aan de andere kant van de medaille dreigt het gevaar dat wanneer je 
’onbeholpen’ iemand waardeert om wat ze ‘is’, dat de betrokkene dat 
niet in dank ontvangt. Wanneer je zegt hoe iemand ‘is’ definieer je die 
persoon. Word jij graag door een ander gedefinieerd? Het voelt aan 
dat je in een vakje wordt gestoken. Het verschil? “Tof, jij bent een 
knappe vrouw.” of “Tof, jij voert de taken knap uit en ik werk heel 
graag met jou samen.” 

Hiërarchie - Waarderen is per definitie een relationele actie. Bij het op 
een klassieke manier waardering uitdrukken zet diegene die waardeert 
zich relationeel even boven de ander (om het even wat hun formele 
verhouding is). Dat wordt nog versterkt wanneer er sprake is van de 
formele functie van de waardeerder: een leidinggevende, een minister, 
een leraar, een professor, enz.  
Het relationeel hoger gaan staan geldt echter voor iedereen die 
waardeert. Diegene die waardeert meent namelijk dat hij voldoende 
kennis of autoriteit heeft om een uitspraak te doen over de ander. Zelfs 
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met de eenvoudige zin: “Ik vind het fijn wat je doet.” ga je uit van de 
veronderstelling dat jouw woorden iets betekenen voor de ander en 
dat jij - relationeel bekeken - iets te zeggen hebt over de ander. Dit is 
bijvoorbeeld de (onbewuste) manier waarop kinderen de macht van 
hun ouders wat verkleinen. Mensen in een sociaal lagere positie 
gebruiken dit om de hoge positie van ‘machtige’ mensen (leraren, 
artsen, managers, enz.) wat naar beneden te halen of zo zelf even een 
trapje hoger te gaan staan. Niet zelden zie ik zo’n sociaal hoger 
geplaatste afwijzend reageren met een lichaamstaal die zegt “Hoe kan 
jij dat zeggen over mij! Jij bent daar niet voor geplaatst! Wie denk je 
wel dat je bent!”.  
Waarderen is daarom vaak een onderdeel van een machtsspel, een 
strategische zet in de strijd voor het gelijk of strijd voor de aandacht of 
strijd voor de liefde of strijd voor de macht. 

Nodig hebben - Wanneer je iemand gewoon een waardering geeft, zeg 
je tegelijkertijd dat hij die waardering nodig heeft. ‘Nodig hebben’ is 
sterker dan ‘behoefte hebben aan’. Het betekent dat het iets ‘essen-
tieel’ is, dat het niet mag ontbreken. ‘Nodig’ ligt bij ‘noodzakelijk’.  
Heeft hij het volgens jou nodig om nu gewaardeerd te worden, voor 
dit gedrag? Indien hij het niet nodig heeft, waarvoor doe je het dan? 
Indien wel, zeg je dat dan uitdrukkelijk? Vaak ontkracht je iemand met 
een uitdrukkelijke waardering! Je zegt immers dat het gedrag van de 
ander niet ‘vanzelfsprekend’, ‘normaal’ of ‘gewoon’ is voor jou én dat 
hij het nodig heeft om daar op gewezen te worden. Indien het wel 
gewoon zou zijn, dien je hem iedere dag te waarderen. Wat weerhoud 
je om dat te doen? Dan pas steun je iemand om in zijn of haar kracht 
te blijven, niet met een eenmalige waardering. Het is niet de eerste 
keer dat ik iemand hoor reageren: “Ik heb jouw waardering niet nodig 
om mijn werk goed te doen.” De reactie daarop is vaak: “Die man kan 
geen waardering ontvangen.” … En nu nog trachten helder te 
communiceren. 
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Selectie - Waarderen houdt in dat je een selectie maakt. Je plaatst 
bepaalde zaken op de voorgrond en dus zet je andere zaken op de 
achtergrond of sluit je ze uit. Is het voor iedereen helder op welke 
manier en op welke basis jij dat doet? Vaak niet en dus vraagt de ander 
zich af: “Nu word ik voor deze prestatie gewaardeerd, en wat met 
mijn vorige prestaties? En wat met mijn ander gedrag?”  
Vaak zet je bepaalde mensen op de voorgrond en (dus) sluit je anderen 
uit. Is het voor iedereen duidelijk hoe de verhoudingen liggen voor 
jou? 

Speciaal - Een waardering zegt dat dit gedrag iets bijzonders is, iets 
speciaal en daarom een bijzondere aandacht verdient. Het is dus niet 
‘gewoon’. Presteerde ik voorheen onvoldoende? Waarom is me dat 
dan niet gezegd? Is enkel dit gedrag bijzonder of ben ik een bijzonder 
mens? Wat maakt het net zo speciaal? Klaarblijkelijk is het onvol-
doende om mij te nemen zoals ik ben. Klaarblijkelijk ben ik - zoals ik 
ben - onvoldoende!  
Zich speciaal en uitverkozen voelen is aangenaam, op dat moment. 
Toch volgt soms een wrange nasmaak. De betrokkene heeft de 
onderliggende boodschappen niet bewust beleefd op het moment dat 
ze een waardering ontving. Soms maanden later licht die andere kant 
van de medaille op. 

Verdienste - Waarderen steunt op het uitgangspunt dat gedrag iemands 
persoonlijke verdienste is. Daarmee zeg je dat de individuele prestatie 
van de betrokkene niet gewoon deel uitmaakt van een groter geheel, 
van een groep, van een team, van de ganse organisatie.  
Bij de waardering van een groep gaat het om de verdienste van de 
groep. Daarmee zeg je dat de prestatie van de groep niet gewoon deel 
uitmaakt van prestaties van de ganse organisatie.  
Wil je het anders zien dan moet je systemisch kijken.  Ik weet wel, je 21

leeft in een cultuur die causaal denkt en dus wordt zowel de verdienste 

 Je leest meer over ‘systemisch’ in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven21
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als de schuld bij het individu legt. Dat dit regelrecht tegen de 
waarneembare feiten indruist, neem je er bij omdat rechtlijnig denken 
nu eenmaal de zaken makkelijker maakt. Makkelijker om te bestraffen 
en makkelijker om te belonen.  
Wanneer je systemisch zou kijken, hou je zowel voor de positieve als 
voor de negatieve effecten rekening met de systemische dynamiek 
waarbinnen het gedrag van een individu één van de factoren is. Op dat 
ogenblik dienen meer mensen te worden gewaardeerd of (bij 
negatieve effecten) op hun verantwoordelijkheid te worden gewezen. 
De politieke en de juridische actualiteit maakt het iedere dag duidelijk 
dat de schuld geven aan een individu veel makkelijker is. Dan hoef je 
het systeem niet in vraag te stellen waarbinnen het gedrag van dat 
individu ‘logisch’ past. Het maakt het makkelijker om een individu te 
waarderen alsof die persoon een individuele prestatie heeft verricht los 
van het systeem.  
Zolang mensen zich volledig inschrijven in het rechtlijnig causaal 
denken kom je ver met waarderen. Van zodra iemand over het muurtje 
kijkt en bv. een systemische visie heeft, zul je het over een andere 
boeg moeten gooien. 

Verwachtingen - Een waardering geven, betekent voor de ontvanger 
tegelijk een verwachting toegestuurd krijgen. Wie een waardering 
ontvangt weet dat hij nu niet kan stoppen met datgene waarvoor hij 
een waardering krijgt (tenzij je op erg late leeftijd een medaille krijgt 
voor je volledig oeuvre of je volledige loopbaan). Er wordt verwacht 
dat je op de ingeslagen weg verder zult gaan. Verwachtingen worden 
zelden expliciet uitgesproken. Toch zijn ze aanwezig, voelbaar, hoor-
baar, tastbaar. Soms maken de onuitgesproken verwachtingen het voor 
de betrokkene erg zwaar om een waardering met volle plezier in 
ontvangst te nemen.
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