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Copy with pride, vergeet me niet
in de credits.

INLEIDING
JUNI 2020
De afgelopen maanden is Nederland (en de
wereld) in een unieke situatie terechtgekomen.
Uniek voor onze tijd. Het Coronavirus legt grote
delen van het maatschappelijk én werkende leven
stil.
Ook was er een duidelijke balansverschuiving te
zien: sommige branches of functies kwamen totaal
tot stilstand. Anderen hadden nog wel hun werk,
maar hadden het duidelijk minder druk dan
anders of konden slechts delen van hun werk
uitvoeren. En dan was er ook een groep waarbij de
werkdruk en het aantal werkuren juist enorm
toenam.
Veel organisaties hebben de afgelopen maanden
dan ook op een hele andere manier moeten
werken. Medewerkers en leidinggevenden werkten
vanuit huis en onderhielden hun contacten met
collega's, leveranciers en klanten online. En
crisisteams werden opgezet binnen organisaties
voor het bepalen van impact en het sturen op de
gevolgen van de crisis.

Al ruim tien jaar begeleid ik evaluaties van crises,
incidenten en projecten binnen de
fysieke veiligheid. Waarvan de laatste drie jaar
vanuit mijn eigen bedrijf.
Omdat ik in 2020 zelf een ruime tijd afwezig ben
in verband met zwangerschap en bevalling heb
ik nagedacht over hoe ik jullie kan ondersteunen
hierin.
Daarom deel ik in dit e-book mijn kennis en
ervaring deel over het opzetten en uitwerken van
een crisisevaluatie.
Met dit e-book kun je zelf aan de slag gaan met
het opzetten van een evaluatie. Ook kun je het
gebruiken om goed te weten wat voor evaluatie
je wilt, voor wanneer je begeleiding in wilt huren.
Als disclaimer wil ik wel meegeven dat er veel
meer bij een evaluatie komt kijken dan wat ik in
dit e-book nu op kon schrijven. Zie het daarom
als een eerste hulp en aanzet en ter inspiratie.

Dit levert waardevolle lessen op voor je organisatie
of je team! Er zullen zaken zijn die je ontdekt hebt
en waar je graag verder mee wilt. Ook zullen er
frustraties geweest zijn. Je bent er misschien achter
gekomen dat bepaalde afspraken helemaal niet zo
duidelijk zijn. Of misschien heb je wel uitgevonden
dat thuiswerken veel productievere collega's
oplevert.

Ik hoop dat dit stimuleert om samen te leren van
de crisis. 'Never waste a good crisis!'

Nu de hevigste piek in de Coronacrisis voorbij lijkt
en de druk bij organisaties daardoor (wat) afneemt,
is het een mooi moment om de evaluatie te
starten en de opgedane ervaringen en lessen te
verzamelen. Nu zit het nog vers in de systemen en
geheugens van mensen!

Hartelijke groet,

Veel lees- en leerplezier.

Esther van Dijk
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Zijn jullie al gestart met het evalueren van hoe je
als team of organisatie tijdens de Coronacrisis
gewerkt hebt? Hoe kun je nu samen leren van de
opgedane ervaringen?

Wil je graag begeleiding en/ of ondersteuning bij
de evaluatie? Neem dan gerust contact met me
op voor de mogelijkheden!

DOEL EN SCOPE
Een paar aandachtspunten voor het formuleren van het
doel en de scope van je evaluatie:
DOEL
Geef duidelijk aan wat je wilt bereiken met het doen
van de evaluatie en voor wie.
Gebruik je doel in de communicatie met deelnemers.
Geef hierin duidelijk aan of je evalueert om te leren of
om te verantwoorden. Let op: dit heeft effect op de
mate waarin deelnemers zich veilig voelen open te
zijn. Een veilige leeromgeving creëer je onder andere
door heel duidelijk aan te geven hoe je omgaat met de
input van de deelnemers.
Beschrijf het type evaluatie. De manier waarop je de
evaluatie opzet en uitwerkt verschilt bij bijvoorbeeld
een zelfevaluatie (gericht op de ervaringen van
mensen) of een onderzoek (vooral gericht op feiten).
Maak het doel concreet en haalbaar.

Neem in de start van je
evaluatie echt even het
moment om je doel en
scope duidelijk te
formuleren. En stem dit
af met je
opdrachtgever.
Dit helpt je in de het
bepalen van de opzet
van de evaluatie,
communicatie én in
het opleveren van je
resultaat!

SCOPE:
Op welke onderwerpen of thema's richt je je in de
evaluatie?
Over welke periode gaat de evaluatie?
Wat is de reikwijdte binnen (en buiten) de organisatie?
Welke teams, functionarissen en partners etc betrek
je?
Wat doe je niet?

Veel hiervan kun je ook benoemen in uitgangspunten, zie
de volgende paragraaf.
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Stem doel en scope af met je opdrachtgever(s).

UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten zijn eigenlijk de principes op basis
waarvan je de evaluatie uitvoert. Deze bepalen de opzet,
uitwerking en ook de blik waarmee je naar de input van
deelnemers kijkt. Zorg dat je opdrachtgever(s) achter de
uitgangspunten staat.

Stel duidelijke
principes op voor de
evaluatie. Deels heb
je deze verwerkt in
je doel en scope.

Als voorbeeld voor welke uitgangspunten je op kunt
nemen, deel ik de uitgangspunten die ik vaak gebruik
bij evaluaties:
In de evaluatie wordt alleen terug gekeken om
vooruit te kunnen kijken.
Het evalueren gaat uit van een positieve benadering.
Het evalueren is gericht op daadwerkelijke actie:
leren en verbeteren van de samenwerking én
organisatie.
De juiste personen aan tafel: betrokkenen én
actiehouders.
Mijn rol is faciliterend, het is vooral een zelfevaluatie.
De evaluatie heeft als doelen: leren, ontwikkelen en
groei. Het resultaat is dan ook niet bedoeld
voor verantwoording of het doen van claims.
Geen grote evaluatieverslagen. Het gaat om de
verbinding. Zowel met elkaar als met
leerpunten. Praktisch: (groeps)gesprekken en een
kort (visueel) verslag.
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Uiteraard pas je de uitgangspunten aan op jullie eigen
behoeften en insteek. Wanneer je evaluatie meer
onderzoekend is zullen je uitgangspunten er ook anders
uitzien dan bovenstaande punten.

WIE DOET DE
EVALUATIE?

Wie gaat binnen jouw organisatie met
de evaluatie aan de slag?

Bij het begeleiden van een evaluatie is een zo groot mogelijke objectiviteit essentieel voor
het behalen van je doel.
Hiervoor is het belangrijk dat de evaluator zelf geen rol had in de situatie waar je naar
kijkt. Is dit wel zo? Dan is het praktisch onmogelijk om objectief en zonder oordeel te zijn.
Diegene heeft een mening gevormd en daarmee is haar blik op de wereld (referentiekader)
veranderd.
Kies dus zorgvuldig wie begeleidt.
Bijvoorbeeld door:

Is bovenstaande geen optie? Borg de objectiviteit dan zoveel mogelijk in de opzet en
uitwerking van de evaluatie:
Begeleid met meerdere mensen.
Beperk je tot inventarisatie van de lessen. Analyseer gezamenlijk. Betrek mensen vanuit
verschillende disciplines en formuleer samen de belangrijkste lessen en aanbevelingen.
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Denk creatief na over mensen in je eigen organisatie die de juiste competenties hebben
en geen directe rol hebben gespeeld.
Vraag iemand van een partnerorganisatie.
Huur een externe begeleider in.

OPBOUW
EVALUATIE

Uit welke fasen
bestaat de evaluatie?

Een evaluatie kent bepaalde fasen. Traditiegetrouw is dat
bijvoorbeeld: opzet - informatieverzameling - analyse formuleren aanbevelingen - bespreken / presenteren
resultaat.
Je kunt hier alleen een eigen draai aan geven. Ter inspiratie
deel ik hier de manier waarop ik meestal een evaluatie
opbouw:
FASE 1 - HOREN
Dit gaat om luisteren met aandacht. En het ophalen van
verhalen. Wat is het verhaal van de mensen die aan de slag
zijn gegaan? Wat zijn hun ervaringen? Vanuit welk
perspectief bekeken zij de crisis?
Zet je zintuigen flink open en kijk met nieuwsgierigheid en
gezond boerenverstand naar wat er op dat moment gebeurt.
Wat wordt gezegd? En wat niet? Laat mensen vooral naar
elkaars verhaal luisteren, daar valt al zoveel te leren!
FASE 2 - ZIEN
Maak zichtbaar wat de grote lijnen in de verhalen zijn. Breng
verhalen bij elkaar om inzicht te krijgen in wat écht gespeeld
heeft. Welke patronen zie je? Welke relaties? Wat zijn lessen?
Om het echt te laten zien helpt het om de uitkomsten te
visualiseren.

Tijdens de evaluatie is hét moment om direct over te gaan
naar actie. Bepaal gezamenlijk: hoe zet je de lessen op een
praktische manier om in actie? Doe dit met actiehouders.
Hierna deel je de uitkomsten in een kort (visueel) verslag met
alle deelnemers.
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FASE 3 - DOEN

INFORMATIE
VERZAMELEN
Hoe verzamel je ervaringen,
lessen, struikelpunten, ahamomenten, irritaties en
successen binnen je team of
organisatie?

Informatie verzamelen voor een evaluatie
kan op verschillende manieren, elk met
eigen voor- en nadelen, tijdsinvestering en
diepgang. Pas de manier aan bij je doel en
scope.
Ter inspiratie een stappenplan van
informatieverzameling in een grote groep.
Een combinatie van methoden, in mijn
ervaring werkt dat het beste.

Dit stappenplan is een voorbeeld van een
flink gedegen evaluatie. Pas het aan naar
eigen wensen en behoefte. Maak het groter
of kleiner.
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1. Bevraag de hele groep via mail of
enquête. Noem het doel van de
evaluatie en geef richting aan door de
evaluatiethema's te benoemen.
2. Interview sleutelpersonen. Gebruik
hiervoor geen grote vragenlijsten.
Schrijf in steekwoorden op waar je
ongeveer informatie over wilt en ga
vooral het gesprek aan. Dan krijg je te
horen wat voor de sleutelpersonen het
belangrijkste was.
3. Filter uit de input de rode draden: Wat
ging goed? Wat kan beter?
4. Organiseer leertafels met meerdere
disciplines tegelijk om tafel. Ga het
gesprek aan over de rode draden:
herkenbaar? Welke lessen zien we? Wat
bevelen we aan?
5. Organiseer een actietafel met (enkele)
deelnemers aan de leertafel(s) en
actiehouders. Zet lessen om in concrete
actie.

KLEINE STAPPEN
Is de evaluatie bedoeld om van te leren en daadwerkelijk je organisatie en
samenwerking mee te verbeteren?
Maak dan duidelijke keuzes in de leeropbrengst!
Zeker in een langdurige crisis kun je een enorme hoeveelheid lessen en ervaringen verzamelen.
Voor je het weet verzuip je met elkaar in de bergen aanbevelingen en acties die dit oplevert. Een
te grote hoeveelheid acties werkt verlammend. Dit is een reden waarom veel grote
evaluatieverslagen - hoe zorgvuldig ook samengesteld - in een laadje belanden.
Je weet niet waar je in de berg aan acties moet beginnen en dus begin je niet. Heel menselijk.
Voorkom dit door in de evaluatie duidelijke keuzes te maken. Mogelijke criteria zijn:
Waar valt voor de grootste winst te behalen?
Welke verbeteringen leveren relatief veel resultaat met weinig inspanning?
Waar zitten de grootste pijnpunten die - wanneer aangepakt - de grootste voldoening voor
de organisatie gaan geven?
Kies een behapbare hoeveelheid acties. Kleine stappen. Dit is bijvoorbeeld het aantal acties dat
je binnen een jaar op kunt pakken.
Alleen als het behapbaar is, ga je die (kleine) stappen ook daadwerkelijk zetten en ontstaat er
echte verbetering.
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"Esther heeft dit erg snel en zeer kundig
opgepakt. [...] De evaluaties van Esther
zijn concreet en praktisch inzetbaar,
waardoor mijn project mede slaagde.
Uiteindelijk geeft zo’n evaluatie [...] rust
in het project. Haar methodiek is
praktisch en gestructureerd. Als ik dit
had geweten, had ik dit veel eerder
moeten doen.”
- RIEN BOSMA -

“Esther heeft eind 2018 een groep van
enthousiaste mensen begeleid in het
stroomlijnen van heel veel informatie en
emotie. De evaluatie van drie
incidentopschalingen binnen de
Veiligheidsregio Drenthe [...]. Zij wist
mensen bij de les en enthousiast te
houden. Zat strak op de planning en
veerde empathisch mee waar dat nodig
was. Had oog voor verschillende
belangen en daarmee heeft ze het
eindresultaat perfect naar de deadline
geloodst.”- FRED HEERINK -

"Samen evalueren aan de leertafel bij
Esther is samen leren en dat gaat
inspirerend en kritisch tegelijk. Een
leertafel is een mooie manier om door
middel van terugkijken stappen vooruit
te zetten."
- MARJAN DOL -

Over Esther en ESTENTIE
Mijn naam is Esther. Ik help mensen, teams en organisaties productiever (samen) te werken door in gesprek te
leren van hun eigen ervaringen en te reflecteren op hun werkwijze.
Dit doe ik sinds 2017 binnen mijn eigen bedrijf Estentie door het aanbieden van:
- Faciliteren van bijeenkomsten, teamsessies, etc
- Begeleiden van evaluaties
- Coachen van leidinggevenden en professionals
- Advies en interim
Offline én online.
Met het evalueren van crises, incidenten en projecten binnen de fysieke veiligheid heb ik sinds 2009 ervaring,
ruim tien jaar alweer. In mijn ervaring ontstaat écht contact over wat goed ging en wat beter kan door in te
zoomen op een specifieke situatie. Hierbij gebruik ik vaak tekeningen als middel om knelpunten, successen,
lessen en/of aanbevelingen visueel weer te geven. De deelnemers leggen verbinding met elkaar, met de passie
voor het werk, met gezamenlijke doelen én met gezamenlijke oplossingen. Vanuit hier
ontstaat beweging en groei. Daarnaast help ik het geleerde om te zetten in concrete acties. In kleine, behapbare
stappen.
Op deze pagina vind je een paar ervaringen van klanten van mij. Meer informatie en ervaringen vind je op
www.estentie.nl. Neem gerust contact met me op om te kijken wat ik voor jou kan doen. Op mijn site kun je ook
direct een afspraak inplannen in mijn agenda.

"Esther heeft de werkgroep MOV
Vakbekwaamheid geholpen om zichzelf
te evalueren en om bouwstenen te
formuleren voor een ideale
oefenorganisatie. Op een vriendelijke,
doortastende manier heeft ze iedereen
gestimuleerd om actief mee te
doen. Goed luisterend haalt ze de
relevante punten naar boven en weet
dit vervolgens in een leesbaar,
toegankelijk en uitnodigend verslag te
verwoorden." - INGE VAN DER HART -

ESTENTIE
www.estentie.nl
info@estentie.nl
tel. 06 81990343
Plan direct een afspraak
in mijn agenda via:
www.estentie.nl/contact
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"Esther is een zeer betrouwbare,
creatieve en tegelijkertijd
gestructureerde aanpakker. Heerlijk dat
ze aan een half woord genoeg heeft,
maar er niet altijd genoegen mee
neemt. Doorvragen kan ze als de beste,
waardoor je uiteindelijk echt geholpen
wordt. Dat deze hulp dan ook nog in
zeer bruikbare vormen wordt
aangeleverd, maakt Esther een echte
topper in haar vak!"
- JILDAU HENDRIKS -

