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Welkom! Zorg dat je geluid aan staat. Als 

het goed is, hoorde je nu muziek ● Vragen 

kun je stellen via de chat ● Je kunt het 

zwarte sprekersvenster verplaatsen met 

het knopje ‘dock’ zodat het niet over de dia 

staat ● Het webinar kan teruggekeken 

worden ● Pen en papier bij de hand? ●

Bekijk het webinar zoveel mogelijk staand! 





Hoe ontvang

jij het liefst 

waardering?
Typ je antwoord 

in de chat

Hoe geef 

jij het liefst 

waardering?
Typ je antwoord 

in de chat



Op welke manier 

(wie, wat etc.) heb jij 

voor het laatst 

waardering 

gekregen?
Schrijf je antwoord voor 

jezelf op!

Op welke manier 

(wie, wat etc.) heb 

jij voor het laatst 

waardering gegeven?
Schrijf je antwoord voor 

jezelf op!



Appreciative

inquiry

Positieve beelden leiden 

tot positieve acties



Appreciative Inquiry

Problemen Perspectief
Ontkennen Verantwoordelijkheid nemen
Klagen Eigenaarschap
Kritiek geven Samenwerken

Creativiteit Succesvolle 
Betrokkenheid verandering  
Initiatief en vernieuwing



Uitgangspunten

• De eerste vraag is essentieel

• Durf te dromen! Je echt voorstellen wat je voor je ziet werkt

• Positieve aandacht geven aan wat we meer willen



Probleemanalyse

Denk eens na over een probleem wat je zou willen oplossen rond 
vitaliteit. Voor je team of voor jezelf. Schrijf voor jezelf in een 
paar zinnen op wat de oorzaken zijn van het probleem. 

Hoeveel zin heb je om hiermee aan de slag te gaan op een 
schaal van 0 tot 10? 



Perspectief analyse

Denk eens na over de vraag ‘Waar wil je meer van? Welke 
droom heb je voor jezelf of jouw team op het gebied van 
vitaliteit’? 

Hoeveel zin heb je om hiermee aan de slag te gaan op een 
schaal van 0 tot 10? 



Concrete ideeën

• Teamoverleggen starten met waarderende vraag

• Nieuwe medewerker? Voorstelrondje met complimenten

• Waarderende vragen in gesprek met collega:
• Hoe hou je het vol?
• Welke kracht heb je in jezelf ontdekt? (na uitdaging)
• Voorbeeld; Situatie met laag cijfer



Concrete ideeën

• Waarderend evalueren: 
• Wat is het beste dat is gebeurd?
• Waarop zijn we trots?
• Wat hadden we meer willen zien?



Is er dan 

alleen maar 

ruimte voor 

positiviteit?
“We nemen de problemen 

volkomen serieus en proberen 
deze op een andere manier 
aan te pakken. Namelijk: door 
onze aandacht te richten op 
waar je naartoe wilt in plaats 

van op waar je van af wilt.”





Verbinding!



Zelfdeterminatie theorie

Competenties

AutonomieVerbondenheid



Verbindings

hormoon: 

Oxytocine



Oxytocine

Effect? Gevoelens van vriendschap, liefde, vertrouwen, veiligheid

Beïnvloed door: 

• Knuffelen, omhelzen

• Echt contact. Appjes en social media niet genoeg. Bellen met geliefden wel!

• Voor andere zorgen



Verbinding

Brené Brown; ‘Verbinding is de energie die bestaat tussen 

mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd 

voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en 

steun en kracht ontlenen aan de relatie.’



Verbinding

‘Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer 
zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen 
geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht 
ontlenen aan de relatie.’

Als je voelt dat je er écht mag zijn. Als je gezien wordt als 
mens en niet als functie, of als hulpmiddel of als weerstand. 
Als je weet dat je er mag zijn mét alles wat jij fijn en leuk 
vindt én alles wat je misschien lastig of vervelend vindt.



Verbinding

‘Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer 
zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen 
geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht 
ontlenen aan de relatie.’

Elkaar ondersteunen en helpen. Dat kan gaan over praktische 
hulp, maar net zo goed over mentale support. Het belangrijkste 
element daarbij is dat er geen oordeel is bij wat je geeft of 
ontvangt…



Verbinding

‘Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer 
zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven 
en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen 
aan de relatie.’

Dat het contact met iemand ervoor zorgt dat je je opgeladen 
voelt. Niet altijd tastbaar en concreet. Als je na een goed 
gesprek, een gebeurtenis of leuk contact het gevoel hebt dat je 
er energie van hebt gekregen.



Wanneer 

ervaar jij 

verbinding?
→ Zet je korte 

antwoord in 

de chat. 



Gehoord, gezien en gewaardeerd voelen

• Complimenten én feedback kunnen geven

• Positief de dag afsluiten (met collega)

• Laat zien/horen waar je mee bezig bent (geweest)

• Suggesties?



Geven en ontvangen zonder oordeel

• Elkaar écht leren kennen; teambuilding

• Weten wat er speelt; vragen stellen in teamoverleg

• Mindfulness (observatie i.p.v. oordeel)

• Suggesties?



Samen dingen doen waar je energie van krijgt

• Iets bijzonders beleven

• Samen buiten je comfort zone gaan

• Goed gesprek mét oogcontact

• Samen bewegen

• Samen doel behalen

• Suggesties?


