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Samenvatting
auditing vanuit de waarderende invalshoek kan veel betekenen 
voor het ontstaan van leervolle dialogen in organisaties. een po-
sitieve vraag nodigt namelijk uit tot leren en reflectie. Bij vragen 
naar oorzaken van problemen kan dat bij medewerkers in (inter-
ne) audits een defensieve houding oproepen. Ook onzekerheid 
en angst dat de persoon erop wordt afgerekend, nodigt minder 
uit tot leren. een positieve vraag is waarderend en geeft de per-
soon vertrouwen over het onderwerp en zichzelf. Een positieve 
vraagstelling stimuleert om na te denken en daarmee is de eer-
ste stap tot een verbeterklimaat gezet. Uitgangspunt bij het stel-
len van waarderende vragen in een audit is de gedachte dat het 
‘glas half vol’ is in plaats van ‘half leeg’. De vraag draagt als het 
ware de positieve veronderstelling van het halfvolle glas op de 
gedachten van de ander over. Het gaat erom door vragen brug-
gen te slaan tussen de behoeften van de organisatie enerzijds 
en gevoelens en emotionele behoeften van personen anderzijds. 
Gevoelens van trots, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, bin-
ding en persoonlijke groei. Het stellen van waarderende vragen 
helpt om het beste in mensen naar boven te halen en deze kwali-
teiten en krachten te benutten in het werk. In de praktijk blijkt dat 
waarderende vragen meer uitnodigen tot leren en daarmee het 
lerend vermogen van de organisatie versterken. Daardoor kan 
een audit inspireren en vormt het de basis voor het co-creëren 
van verbetering en vernieuwing in de organisatie.

LeeSwijzer en tOepaSSing
In deze uitgave staat Waarderend Auditen centraal. Allereerst 
wordt het verschil tussen Waarderend Auditen en het traditionele 
auditen aangegeven. Hierbij wordt toegelicht dat auditen vanuit 
de positieve invalshoek ook zeker leert van non-conformiteiten. 
Daarna wordt ingegaan op het effect van positieve emoties, 
‘waarderend leren’ en wat waarderend auditen een organisatie 
oplevert. Vervolgens wordt beschreven hoe Waarderend Auditen 
er in de praktijk uitziet en dat het een waarderende, onderzoe-
kende houding van de auditor vereist. tot slot volgen praktijk-
ervaringen van drie organisaties met waarderend auditen.
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waarDerenD aUDiten
De waarderende audit is uitstekend in te zetten als verbeter- en 
veranderinstrument. waarderend auditen legt de nadruk op de 
ambities van de organisatie. wat wil ze zijn en waar staat de or-
ganisatie voor? In de waarderende audit wordt onderzocht wat 
de sterkten en de bevorderende krachten zijn om de prestaties 
te verbeteren. 

Uitgangspunt bij waarderend auditen is om op zoek te gaan naar 
de best practice. De geslaagde momenten waarop het gewenste 
resultaat is bereikt:
• Hoe ziet dat resultaat eruit (gevolg)?
• Op welke manier is dit resultaat bereikt (oorzaak)?
• Wat was jouw bijdrage en dat van je collega’s daarin (de eigen 

verantwoordelijkheid)?

Het geeft een beeld van de situatie waarbinnen het resultaat 
gerealiseerd is/wordt. Daardoor schept het mogelijkheden voor 
co-creëren (delen van kennis en inzichten) en vormt het een uit-
nodiging voor het genereren van verbetering. De kracht van een 
waarderende audit ligt niet in het opzoeken van fouten, maar in 
het vinden van mogelijke verbeterpunten waarmee de organisa-
tie en de bedrijfsdoelstellingen verder ontwikkeld kunnen wor-
den. De ervaring leert dat een waarderende en lerende bena-
dering de effectiviteit van de audit verhoogt. Een waarderende 
aanpak sluit ook beter aan bij de betekenis van auditing, name-
lijk ‘luisteren’, ontleend aan het Latijnse audire.

‘Mensen ondervinden erkenning, wanneer er naar hun verhalen plus 
ideeën wordt geluisterd, hierop wordt gereflecteerd en indien nood-
zakelijk wordt dit omgezet in acties. Het tegenovergestelde, het niet 
worden gehoord of erkend, veroorzaakt dat mensen zich onderdrukt 
voelen en niet gevoelig zijn voor aansporingen tot verandering of verbe-
tering. Het vermogen te leren neemt daarbij af. Ongeacht hoe vaak en 
op welke wijze zij in dat geval gecorrigeerd worden als er iets misgaat, 
blijven zij volharden in het eenmaal ingeslagen pad. Het niet erkennen 
en gehoord worden is één van de grootste obstakels om in een organi-
satie verandering en verbetering aan te brengen.’

Bron: ‘De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg’ 
door Hans Marcel Becker

wat iS waarDerenD aUDiten?
Allereerst volgt een korte beschrijving wat auditen van manage-
mentsystemen inhoudt volgens de richtlijnen van de ISo 19011. 
Dit wordt aangeduid als het ‘traditioneel auditen’. vervolgens 
wordt aangegeven hoe de waarderende audit eruit ziet (zie ook 
tabel 1).

traDitiOneeL aUDiten
De traditionele auditmethodiek hanteert een methode waarbij 
wordt gekeken naar de mate van overeenstemming met de au-
ditcriteria zoals de gedocumenteerde werkwijze (processen) die 
zijn vastgelegd in het (kwaliteits-)managementsysteem van de 
organisatie en/of de iSO normen of bijvoorbeeld de afgeleide 
HKZ normen die compatibel zijn met de ISo 9001. Het is vooral 
gericht op het toetsen van het werken conform de gedocumen-
teerde werkwijze:
• Wordt het proces volgens de vastgelegde afspraken gereali-

seerd?
• Worden de beheersmaatregelen ten aanzien van proces- 

risico’s toegepast? 
• Is praktijk en beschrijving in overeenstemming?

Het gaat erom inzicht te krijgen in de beheersing en borging van 
de kritische processtappen. De werkwijze in de audit is vooral 
gericht op verzamelen van bewijsmateriaal en het verifiëren van 
de voorgeschreven werkmethoden. In de rapportage wordt veelal 
de non-conformiteit vastgelegd, waarbij het verschil tussen prak-
tijk en de gedocumenteerde werkwijze wordt weergegeven. Dit 
zegt (meestal) niets over hoe het verschil is ontstaan of wat de 
gevolgen ervan zijn. De non-conformiteit moet nog na de audit 
onderzocht worden om de corrigerende of verbetermaatregelen 
te kunnen vaststellen. Deze werkwijze heeft zeker zijn nut. Be-
drijven hebben er belang bij om vast te stellen dat ze voldoen 
aan normen, externe eisen en wet en regelgeving. in de praktijk 
zien veel medewerkers op tegen de audit vanwege het gevoel 
dat ze gecontroleerd worden. ook interne auditoren geven aan 
dat gesprekken soms stroef verlopen. Daarbij speelt het gevoel 
van herhaling met eerdere audits een rol. een auditmethode die 
minder wordt geassocieerd met controle en politieachtig gedrag 
wordt door zowel interne auditoren als auditees aangegeven als 
mogelijkheid om de onderlinge verhouding te verbeteren.
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waarDerenD in pLaatS van traDitiOneeL aUDiten
In de richtlijnen voor auditing (ISo 19011) wordt aangegeven dat 
de methode voor het auditen door de organisatie bepaald moet 
worden. In deze richtlijn wordt niet aangegeven wat de methode 
moet zijn, wel wat een audit van managementsystemen moet 
opleveren. namelijk inzicht in de beheersing en borging van pro-
cessen en risico’s en een bijdrage aan het verbeteren van het 
managementsysteem.
De waarderende audit is een werkwijze, die vanuit een positieve 
invalshoek uitvoering geeft aan de audit richtlijnen van de ISo 
19011. De waarderende audit kan de traditionele werkwijze vol-
ledig vervangen. De werkwijze in waarderende audit is er op ge-
richt om meerwaarde te creëren en een bijdrage te geven aan 
het verbeteren en ontwikkelen  van mensen, processen en orga-
nisatie. non-conformiteiten zijn verbeterkansen. De waarderen-
de audit gaat verder door naast de constatering van een verbeter 
mogelijkheid (non-conformiteit) ook aandacht te besteden aan 
oorzaak en gevolg.

traditioneel auditen waarderend en onderzoekend 
auditen

• Procedure- & normfocus
• De normfocus objectiveert
• Focus op wat niet goed gaat
• Kan belerend (en als politie-

agent) overkomen
• Meer op incidenten gericht

• Focus op verbetering
• De waarderende focus 

inspireert
• Focus op wat goed gaat 

(best practice)
• Reflecterend
• Meer op samenhang gericht

APPREcIATIVE InquIRy AlS BASIS
Waarderend Auditen is gebaseerd op Appreciative Inquiry (AI), 
wat letterlijk omschreven kan worden als ‘waarderend onderzoe-
ken’. ai is toe te passen veranderingsmethode en als benade-
ring. AI is een constructieve, waarderende benadering die een 
organisatie helpt om zich om te vormen tot (werk)gemeenschap-
pen waarin onderlinge waardering, veranderingsgezindheid, leer-
vermogen en samenwerking hand in hand gaan.

De ai-methode bestaat uit het gezamenlijk onderzoeken van de 
momenten dat de organisatie op haar best was. Een systemati-
sche verkenningstocht wordt ondernomen naar factoren die een 

afdeling of organisatie eerder succesvol lieten functioneren. Wat 
zorgde er toen precies voor de groei en de bloei? Waar kon men 
eerder trots op zijn? De verkenningstocht zèlf, door het gezamen-
lijk onderzoeken, slingert de verandering aan en brengt mensen 
in beweging naar de gewenste situatie.

AI is hiermee een veranderingsmethode en een benadering. Hier-
in verschilt AI van de meer traditionele veranderingsinterventies 
die zich richten op problemen, zwakten en tekorten van een orga-
nisatie. in plaats van de vraag te stellen: ‘wat is het probleem en 
waardoor komt dat?’, start ai met de vraag: ‘wat zijn de momen-
ten van succes en hoe kunnen we dit succes verder uitbouwen 
voor de toekomst?’ op deze manier richt het veranderingsproces 
zich op wat de organisatie werkelijk wil bereiken in de toekomst, 
in plaats van op wat de organisatie níet wil.

De ai-methode kent vijf fasen, die tnO management Consultants 
heeft bewerkt tot de 5V-methode (zie figuur 1). De V’s staan voor: 
verwoorden, verdiepen, verbeelden, vormgeven en verwezenlij-
ken. op het eerste gezicht lijken de onderdelen van deze metho-
de op de globale stappen in een gangbaar veranderingsproces. 
er vindt onderzoek plaats, men neemt beslissingen en gaat over 
tot implementatie. Toch is de aanpak van AI wezenlijk anders, 
doordat de waarderende benadering consequent is doorgevoerd 
in alle stappen en bijbehorende werkwijze. Dat er belangstelling 
voor ai in nederland ontstaat, is niet helemaal toevallig. De tijd 
lijkt rijp voor een andere manier van denken over veranderen. 
Organisaties zoeken thans naar nieuwe manieren om medewer-
kers mee te krijgen in de voortdurende veranderingen en kwali-
teitsverbetering in hun organisatie waaraan zowel auditen als ai 
een belangrijke bijdrage kan leveren.

5 METHODE

Tabel 1. Traditioneel 
auditen versus waar-
derend en onderzoe-

kend auditen

Figuur 1. Het 5V-model
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WAT BREnGT WAARDEREnD 
aUDiten?
De waarderende audit is gericht op het aantonen van de waarde 
van het handelen volgens afspraken en het ingezette vakman-
schap. Wat zijn de acties, de handelingen en verbeteringen die 
ervoor zorgen dat het goed gaat en het succes veroorzaken? 
Daarnaast gaat het om het inzichtelijk maken van kansen die 
prestaties kunnen verbeteren maar ook problemen kunnen voor-
komen. 

Bij het Waarderend Auditen gaat het om te laten zien dat fouten 
kansen zijn en dat wat goed gaat bronnen zijn voor leren en in-
spiratie. waarderend auditen gaat een stap verder dan het tradi-
tionele auditen. Bij de traditionele audit gaat het om het vaststel-
len van de conformiteit van het handelen met de afspraken in 
het managementsysteem waarbij verschillen worden aangeduid 
als non-conformiteit. Soms lijkt het daarbij op een wedstrijd om 
zoveel mogelijk fouten in processen te ontdekken en om zoveel 
mogelijk non-conformiteiten vast te stellen.
De allereerste vraag is: wat willen we met het auditonderzoek be-
reiken? wat willen we ermee genereren? De (interne) audits zijn 
volgens de definities bedoeld om een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van het managementsysteem en aan het leerklimaat 
binnen een organisatie. waarderend auditen bekijkt dan hoe we 
het interne auditonderzoek zodanig kunnen vormgeven dat we 
dit gewenste resultaat genereren.

auditen vanuit de waarderende invalshoek kan veel betekenen 
voor het ontstaan van leervolle dialogen en de ontwikkeling van 
een leerklimaat. een positieve vraag nodigt namelijk uit tot leren 
en reflectie. Bij vragen naar oorzaken van problemen kan dat bij 
medewerkers in audits een defensieve houding oproepen. Ook 
onzekerheid en angst dat de persoon erop wordt afgerekend, no-
digt minder uit tot leren. een positieve vraag is waarderend en 
geeft de persoon vertrouwen over het onderwerp en zichzelf. Het 
stimuleert om na te denken en daarmee is de eerste stap tot een 
verbeterklimaat gezet. waarderende vragen leggen een relatie 
met het verhaal over een situatie dat de beleving en intrinsieke 
motivatie van mensen bevat. Dit stimuleert de intrinsieke motiva-
tie om zaken te willen verbeteren.

in de praktijk is gebleken dat de auditees de methode waarde-
ren en grote betrokkenheid vertonen bij de verbetermogelijkhe-
den die uit de audit komen. De auditees ervaren de audit als 
een interessante dialoog tussen vakgenoten. Het gevoel dat er 
echt wordt geluisterd en dat er waardering is voor de ideeën en 
verbetermogelijkheden die ze inbrengen wordt als belangrijkste 
argument gegeven. Ook de interne auditoren ervaren deze audit-
methode als verbetering. zij ervaren in de audit nu meer belang-
stelling en betrokkenheid van de auditee. Ook ervaren de audi-
toren meer verdieping op de onderwerpen, gelijkwaardigheid als 
gesprekspartner en krijgen ze meer inzicht in het werk van de 
auditee en de processen.

David cooperrider, grondlegger van Appreciative Inquiry, stelt in 
dit verband dat goed functionerende organisaties een innerlijke 
dialoog hebben die wordt gekenmerkt door bijna tweemaal zo-
veel positieve als negatieve beelden. Om deze gezonde innerlijke 
dialoog te creëren is het stellen van waarderende vragen van es-
sentieel belang. vragen over momenten waarop medewerkers en 
de organisatie het beste naar voren komen en die vitaliteit en 
kracht bevatten. Het gaat erom met de vragen bruggen te slaan 
tussen de behoeften van de organisatie enerzijds en gevoelens 
en emotionele behoeften van personen anderzijds. gevoelens 
van trots, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, binding en per-
soonlijke groei. Het stellen van waarderende vragen helpt om 
het beste in mensen naar boven te halen en deze kwaliteiten of 
krachten te benutten in het werk.

waarDerenD Leren
Waarderend Auditen leert juist van zaken die goed gaan. Binnen 
het traditionele auditen ligt de focus uitsluitend op ‘deviance’, de 
afwijking om datgene aan te duiden wat in negatieve zin afwijkt 
van de norm. Binnen het Waarderend Auditen krijgen ook de po-
sitieve afwijkingen aandacht. Deze manier van leren is terug te 
vinden in een benadering die zich positive deviance noemt. Deze 
benadering gaat ervanuit dat in iedere groep, organisatie of ge-
meenschap er reeds mensen zijn die binnen hetzelfde kader op-
lossingen vinden voor problemen. Deze oplossingen kunnen de 
sleutels vormen voor de hele groep/organisatie om vooruitgang 
te boeken. Hierna volgt een voorbeeld van Jerney Sternin, om 
‘positive deviance’ te illustreren. Hij benaderde het probleem van 
ondervoeding in Vietnam met ‘positive deviance’.
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Positive deviance toegepast door Jerney Sternin
Als stafleden van ‘Save the children’, hielpen de Sternins op verzoek van 
de vietnamese regering om het probleem van de ondervoeding in dorpen 
op het platteland aan te pakken. Eenmaal daar bleek dat ze slechts zes 
maanden hadden om dit voor elkaar te krijgen. Jerney Sternin noemt de 
conventionele wijsheid over ondervoeding waar, maar onbruikbaar! ‘Het 
gaat allemaal over slecht sanitair, verwaarlozing, voedseldistributiepatro-
nen, armoede en een gebrek aan goed water. Op het moment dat je daar 
bent, worden zaken verbeterd. wanneer je vertrekt, keren zaken weer 
tot het oude. niets is veranderd. Dat komt omdat het onze oplossingen 
zijn. Dus zodra je vertrekt, vertrekt alles met jou.’ Geconfronteerd met 
een onmogelijke taak en tijdsduur, besloot hij het anders aan te pakken 
vanuit het idee: ‘Real change begins from the inside.’ Sternin zocht een 
onconventionele oplossing in het versterken van de positieve afwijkingen.

toen Sternin en zijn vrouw voor het eerst in vietnam aankwamen, was 
bijna de helft van de kinderen op het platteland ondervoed. De conven-
tionele manier werkte niet, niet in de zes maanden die ze hadden om 
verschil te maken. Half uit wanhoop en half uit inspiratie boog Sternin 
zich over de theorie van de versterking van positieve afwijkingen. In elke 
gemeenschap en organisatie zijn het individuen die soms bijzonder ge-
drag of functioneren vertonen die hen in staat stellen om een beter re-
sultaat te creëren dan hun buren met dezelfde bronnen. Zonder zich dit 
te realiseren hebben ‘positieve afwijkingen’ het pad tot succes ontdekt 
voor de gehele groep. Dat kan door de positieve afwijking geïsoleerd te 
analyseren en vervolgens te delen met de rest van de groep.

zij begonnen met een open mind, wisten weinig over vietnam en waren 
bereid om te luisteren. Het enige waarover ze zeker waren, was dat het 
plan om de ondervoeding te bestrijden uit de Vietnamese dorpen en cul-
turen zelf diende te komen. De Sternins hielpen de moeders, samen met 
de vietnamese staf van de organisatie ‘Save the Children’, om de posi-
tieve afwijkingen in hun dorpen te ontdekken. ze kozen de moeders met 
de kinderen die niet ondervoed waren en die manieren ontdekt hadden 
om hun kinderen effectief te voeden. Ze gingen naar vier dorpen toe. 
Daar trainden ze de vrouwen om leeftijd en gewicht van hun kinderen 
in kaart te brengen. ze stelden een lijst samen en vroegen hen of ze 
kinderen jonger dan 3 jaar wisten die kwamen uit arme families en die 
goed gevoed waren. Het antwoord kwam: ‘có, có’ (uitgesproken als Gah), 
Vietnamees voor ‘ja’. ‘Bedoelen jullie dat het mogelijk is om in dit dorp 
voor een erg arm gezin weldoorvoede kinderen te hebben?’ ‘có,có!’ De 
Vietnamese vrouwen waren verbaasd door deze ontdekking. Hun reactie 

was dat ze direct wilden gaan kijken hoe ze dat deden. Dit vormde de 
start van de verandering. Sternin vroeg de vrijwilligers in het dorp om te 
observeren hoe alle moeders hun kinderen voedden. De conventionele 
wijsheid in de Vietnamese cultuur was dat het eten van bepaald voedsel 
niet goed was (terwijl dit juist wel voedingrijk was). Daarnaast moedigden 
de moeders hun kinderen niet actief aan om te eten, omdat ze vaak zo 
druk waren met werken dat ze geen actieve rol in het voeden van hun 
kinderen hadden. Ze lieten gewoon voedsel achter en als het op de grond 
viel, aten de kinderen het soms. Ook gaven ze de kinderen één tot twee 
keer per dag te eten. Sommige moeders geloofden dat het niet goed was 
om kinderen met diarree te voeden, wat leidde tot een slechtere conditie 
van de kinderen. Bij de kinderen die wel goed doorvoed waren, werd het 
volgende ontdekt:
• de moeders gaven de kinderen meer keren per dag kleine porties te 

eten;
• ze voedden de kinderen zelfs als ze diarree hadden;
• ze zagen er op toe dat de kinderen echt aten, in plaats van te hopen 

dat de kinderen voor zichzelf zorgden;
• ze haalden uit de rijstvelden kleine krabbetjes en garnalen die ze door 

de rijst mengden.

De moeders weken af van de conventionele wijsheden, zoals geen eten 
geven bij diarree en het eten van voedsel dat in het algemeen als niet 
goed beschouwd werd.

De volgende stap van Sternin was niet om de nieuwe kennis te onderwij-
zen, maar om nieuw gedrag aan te moedigen. in vietnam bijvoorbeeld 
nodigde een ‘vrijwilliger gezondheid’ acht tot tien moeders uit in haar 
huis voor voedseltraining. De kosten voor deelname bestonden uit voed-
selbijdragen, zoals krabbetjes, garnalen en zoete groene aardappels. De 
vrijwilligers en de moeders gebruikten vervolgens deze ingrediënten sa-
men met rijst om een maaltijd voor de gehele groep te koken. na twee 
weken was de bijeenkomst voorbij. De meeste deelnemers gingen door 
met garnalen en krabbetjes verzamelen en hun kinderen werden steeds 
gezonder. De moeders van wie de kinderen niet herstelden, konden nog 
een keer aan de bijeenkomst deelnemen tot hun kinderen ook gezond 
waren en ze een ander eetgedrag hadden aangeleerd.

Het was een groot succes. De ondervoeding liep met 65 tot 85 procent 
terug in de dorpen binnen een periode van twee jaar. Daarnaast werd er 
door de Harvard School of Public Health een onafhankelijk onderzoek in 
deze vier dorpen gedaan. zij ontdekten dat zelfs de dorpskinderen die 
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later geboren waren hetzelfde toegenomen voedingsniveau hadden als 
de kinderen die aan het programma hadden deelgenomen. Dat bete-
kende dat het gedrag ingeburgerd was. Het programma draaide in totaal 
in veertien Vietnamese dorpen, na het succes in de eerste vier dorpen. 
naarmate het programma groeide, werden er nieuwe oplossingen op 
nieuwe locaties ontdekt: zo werden bijvoorbeeld sesamzaden, nootjes en 
slakken in het voedingspakket opgenomen. De antwoorden waren nooit 
hetzelfde. Het proces bleef wel hetzelfde, namelijk het ontdekken van 
lokale antwoorden en iedereen toegang tot deze ontdekkingen geven. 

De organisatie ‘Save the Children’ kwam vervolgens met het idee van 
de ‘living university’. De veertien dorpen in verschillende fasen van het 
programma werden getransformeerd tot een ‘sociaal laboratorium’. Men-
sen uit verschillende delen van Vietnam die het voedingsmodel wilden 
kopiëren, kwamen naar de dorpen toe. om te proeven, te onderzoeken, te 
luisteren en waar te nemen in deze levende universiteit. ze ‘studeerden 
af´ en gingen terug naar hun dorpen en implementeerden het proces tot 
het goed draaide. vervolgens werd hun dorp aan de levende universi-
teit toegevoegd en op deze manier werd het programma uitgebreid. Het 
gehele dorp werd zo een positief afwijkend voorbeeld voor de dorpen in 
de buurt. Het programma bereikte uiteindelijk 2,2 miljoen Vietnamese 
inwoners in 265 dorpen. De levende universiteit was een nationaal model 
geworden om dorpen te leren hoe ze hun ondervoeding drastisch terug 
konden brengen.
In Vietnam heeft Sternin bewezen dat de theorie van ‘positive deviance’ 
werkt. nu vertelt hij zijn verhaal over de hele wereld. zijn baanbrekend 
werk dat hij in vietnam deed, heeft als model gediend voor de rehabilita-
tie van duizenden kinderen in twintig landen.

De waarderend audit richt zich op wat er te leren en verbeteren 
is. Daarbij is ook aandacht voor positive deviance in de organisa-
ties. Welke best practices zijn er waardoor we van elkaar kunnen 
leren?

HET EFFEcT VAn PoSITIEVE EMoTIES
Het belang van Waarderend Auditen zit ook in de positieve emo-
ties die opgeroepen worden door de waarderende, onderzoeken-
de vragen. Vanaf 1990 is er ook vanuit de positieve psychologie 
meer interesse in onderzoek naar emoties en wat de meerwaar-
de hiervan is. Het is algemeen bekend dat positieve emoties in-
vloed hebben op het feit dat mensen langer leven. minder be-
kend is dat positieve emoties ook leiden tot betere prestaties. 

Uit een experiment bij artsen bleek dat artsen die positieve 
emoties ervoeren, sneller informatie opnamen van de patiënt, 
minder vastzaten aan al eerdere gedachten en minder snel tot 
een premature diagnose kwamen. onder andere de psycholoog 
Barbara Frederickson heeft veel onderzoek naar positieve emo-
ties gedaan en aangetoond dat ‘Positive emotions broadens the 
scope of attention and thought-action repertoires’. in de broaden 
and built-theorie stelt Frederickson dat de positieve emoties de 
individuele mindset tijdelijk verbreden. Frederickson en haar stu-
denten hebben een experiment geleid, waarin ze bepaalde emo-
ties uitlokten bij mensen door ze korte, emotierijke, suggestieve 
filmpjes te tonen.

• ze riepen vreugde op door een groep van spelende en wag-
gelende pinguïns op het ijs.

• Ze riepen sereniteit op door het tonen van filmbeelden van 
vredige natuurbeelden.

• Ze riepen angst op door filmbeelden van mensen op gevaar-
lijke hoogten.

• Ze riepen verdriet op door filmbeelden van dood en begrafe-
nissen.

• Ze gebruikten ook een neutrale ‘controlefilm’ die geen enkele 
emotie opriep door het tonen van een oud computerbeeld-
scherm.

Daarna hebben ze het vermogen van de deelnemer om breed te 
denken getest. Door het gebruik van bepaalde visuele opdrach-
ten maten ze of ze de ‘big picture’ zagen of dat de focus lag op 
kleine details. De taak van de deelnemers was om te beoordelen 
welke afbeelding het beste te vergelijken was met de standaard-
afbeelding. Door het gebruik van deze en andere vergelijkbare 
methoden vonden ze dat mensen die positieve emoties ervoeren 
– vergeleken met degenen die zich in negatieve of neutrale staat 
bevonden – de neiging hadden te kiezen voor ‘global’ afbeeldin-
gen. Dit suggereerde een verbreed patroon van denken en liet 
ook meer actiegericht handelen zien. Positieve emoties dragen 
bij tot een open mind en tot persoonlijke groei en ontwikkeling. 
Het ervaren van een positieve emotie leidt tot een bepaald be-
wustzijnsniveau en tot gedragswijzigingen die een individu tevens 
indirect voorbereiden op latere, slechte tijden. Het geeft geeste-
lijke veerkracht om ook slechte tijden door te komen. En het geeft 
positieve betekenis aan dingen in tegenspoed of mindere tijden. 
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groepen mensen en organisaties kunnen transformeren door 
positieve emoties omdat ieder resoneert op de emotie van de an-
der. er ontstaat dan een opwaartse spiraal in organisaties waarin 
men zich meer verbonden voelt met elkaar. Frederickson zegt 
ook dat een bepaalde mate van negativiteit noodzakelijk is om 
realistisch te blijven en dat de mens juist een bepaalde echtheid 
zou verliezen als emoties als verdriet en angst nooit tot uiting 
worden gebracht. Hierdoor zouden positieve emoties juist hun 
geloofwaardigheid verliezen.

HoE PAST u WAARDEREnD 
aUDiten tOe?
WAARDEREnDE, onDERZoEKEnDE HouDInG/JA-En-HouDInG
een ja-en-houding, of een waarderend, onderzoekende houding, 
is essentieel bij het waarderend en onderzoekend auditen. een 
ja-maar-houding neemt namelijk vooral waar wat er niet is, wat 
er mist, ontbreekt en niet goed is bij het auditen. wie met een 
ja-en-blik waarneemt, zal letterlijk meer (kansen en mogelijkhe-
den) zien dan iemand die op zoek is naar wat er niet is. zoals 
we alleen het topje van de ijsberg waar kunnen nemen, omdat 
90 procent zich onder water bevindt, zo zien we bij een eerste 
waarneming van de werkelijkheid ook slechts een heel klein deel 
van die werkelijkheid. Het is niet de meest effectieve strategie in 
auditen om meteen al te kijken naar wat er niet is, als niet eerst 
onderzocht is wat er wel is. Deze twee verschillende basishou-
dingen (de ja-en-houding en de ja-maar-houding) beïnvloeden de 
wijze waarop we in ons werk en in het leven staan.

De eigen houding beïnvloedt ook de manier waarop de auditor 
kijkt naar zijn werk, mensen en organisaties. want vanaf het mo-
ment dat de auditor oordeelt, neemt hij niet meer waar. waarbij 
niet gezegd is dat oordelen slecht is, integendeel, een scherp 
oordeel helpt om veilig door het verkeer te komen en dagelijks 
duizenden kleine en grote beslissingen te nemen. Het leren oor-
delen is ook al begonnen als klein kind (‘je mag wel op de stoel 
klimmen, maar niet op de tafel’). later is het mogelijk een com-
plexer oordeel te vormen. Het denken en handelen wordt gro-
tendeels gestuurd door oordelen. wanneer iemand iets nieuws 
tegenkomt, vindt eerst beoordeling plaats of en hoe deze infor-
matie ‘past’ binnen de bestaande kennis. Dit is de eerste vorm 
van oordelen en dit gebeurt altijd. Soms wordt, doordat mensen 
direct oordelen, de ander gewoon niet begrepen en worden nieu-
we ideeën/oplossingen direct afgeschoten. nieuwe dingen pas-
sen per definitie niet in bestaande denkpatronen. onze hersenen 
hebben tijd nodig om aan een nieuw idee te wennen. Het idee 
moet zich een plaats kunnen verwerven in het denksysteem en 
dat vraagt tijd. Een auditor dient daarom een genuanceerde oor-
deelsvaardigheid te ontwikkelen, of tijdelijk zijn oordeel te kunnen 
uitstellen. Uitstel van oordeel is geen afstel van oordeel. Uitein-
delijk dient er, na de verkenning, grondig beoordeeld te worden 
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op basis van wat er onderzocht is. Een valkuil in de praktijk kan 
zijn dat, als een waarderende, onderzoekende houding van een 
auditor niet in balans is en teveel doorslaat in de positieve be-
krachtiging, mensen juist het gevoel kunnen krijgen dat het goed 
gaat en dan verwonderd zijn als de auditor ook verbeterpunten 
signaleert. De balans in het bespreken van non-conformiteiten 
en ‘best practices’ is hierbij dan ook essentieel.

waarDerenDe aUDitvragen
een misvatting is dat bij een benadering vanuit de waarderende 
invalshoek problemen niet meer aan de orde worden gesteld. 
waarderend auditen wil absoluut niet zeggen dat er geen oog 
is voor non-conformiteiten en dat problemen niet benoemd mo-
gen worden. Deze worden echter waarderend onderzocht (‘Deze 
ISo-voorwaarde is niet geregeld. Wat zouden daar de risico’s van 
zijn en hoe kun je die aanpakken?’). Een non-conformiteit wordt 
ook als bevinding geconstateerd en vervolgens in het perspectief 
van verbeterpunten en kansen geplaatst. een probleem of non-
conformiteit zegt namelijk alleen nog maar iets over wat men niet 
wil en minder over wat men in een organisatie wél wil bereiken.

De eerste stap bij het stellen van een waarderende, onderzoe-
kende vraag is dat de auditor duidelijk ziet waar de organisa-
tie méér van wil in het team, de afdelingen, de organisatie. een 
doordachte, zorgvuldige keuze van het onderwerp is belangrijk, 
omdat organisaties zich bewegen in de richting waarover men 
praat. De waarderende, onderzoekende vragen kunnen bijvoor-
beeld gekoppeld worden aan de doelen van de organisatie vanuit 
het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen van de afdelingen. 
De focus op het doel geeft de vraag kracht, richting en beteke-
nis. De auditor zorgt ervoor dat de belangrijkste component van 
een waarderende vraag niet ontbreekt. en dat is een vraag naar 
een voorbeeld, situatie, verhaal, moment en naar wat de eigen 
bijdrage van de persoon hierin was.
Op deze manier is het auditonderzoek tevens een interventie en 
werkt het direct aan kwaliteitsverbetering volgens het simultani-
teitsprincipe van Appreciative Inquiry. Het stellen van vragen en 
de verandering lopen simultaan. Op het moment dat een vraag 
gesteld wordt, is de eerste stap op weg naar de verandering ge-
zet. Het creëert bewustwording bij medewerkers over de eigen 
manier van werken en zet aan tot nadenken over wat zij zelf kun-
nen doen om kwaliteitsverbetering aan te brengen.

toepassen van een ja-en-houding in auditen

1. Openstellen
Wat wordt hier bedoeld door de auditee? Bij beoordeling is het 
niet nodig dat het direct duidelijk is wat er aan de hand is. De 
kunst bestaat erin zich open te stellen en eerst waar te nemen 
wat er is.

2. Onderzoeken
een auditor moet goed waarderend doorvragen op wat relevant 
is en dat samenvatten.

3. Oordelen
Uitstel van oordeel is geen afstel van oordeel. Uiteindelijk moet 
een auditor, na het waarderend onderzoeken, tot een gericht 
oordeel komen over leren en verbeteren.

Voorbeelden van waarderende, onderzoekende startvragen
algemene waarderende vragen moeten bij voorkeur aan het be-
gin van een auditgesprek worden gesteld. Dit heeft tot doel een 
betekenisvol en inspirerend gesprek op gang te brengen, om per-
sonen bij het proces te betrekken en om ze positief te laten den-
ken. De vragen nodigen de ander uit om persoonlijke ervaringen 
te vertellen. Voorbeelden van zulke vragen/opdrachten zijn:

• vertel me over een situatie waar jij binnen je werk energie van 
kreeg. Beschrijf de situatie en het effect dat het op jezelf en 
anderen had.

• geef eens een voorbeeld dat illustreert waarom je het zo leuk 
vindt om in deze organisatie te werken.

• Beschrijf eens een moment in je werk, waarbij je het gevoel 
had: ‘hier doe ik het nu voor’.

Voorbeelden van waarderende, onderzoekende auditvragen
Het is goed de waarderende, onderzoekende auditvragen aan de 
(waarderende) PDcA-cirkel (Plan, Do, check, Act) op te hangen. 
Het uiten van waardering over wat medewerkers goed doen in 
hun werkprocessen, draagt bij tot de bereidheid om te leren. Het 
waarderend leren inspireert en mobiliseert medewerkers om in 
actie te komen om zaken ook daadwerkelijk in de praktijk te ver-
beteren (zie figuur 2).

Tabel 2. Het toepassen 
van de ja-en-houding 
in auditen
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    tOepaSSing pDCa in waarDerenDe vraagSteLLing

1. PlAn (Mobiliseren)
a. Door een waarderende audit mensen mobiliseren.
b. Starten door te kiezen welke procedure/welk proces in de audit cen-
traal staat.
c. nadenken wat het beoogde resultaat van de audit dient te zijn.

2. DO (waarderen)
waarderend, onderzoekend vragen stellen op basis van de gekozen pro-
cedure en het beoogde resultaat. Waarderend onderzoeken en leren kan 
vanuit de situatie dat een procedure goed of niet goed loopt (zie figuur 3).

3. cHEcK (leren)
Doorvragen om tot analyse van het verloop van de procedure/het proces 
te komen en inzichtelijk maken welke leer-/verbeterpunten er zijn.

4. aCt (inspireren)
Kijken naar de mogelijkheden en stappen om de procedure/het proces 
te verbeteren. Het gaat erom in een organisatie te leren van elkaars ‘best 
practices’.

voorbeelden van waarderende, onderzoekende auditvragen zijn 
gesplitst in vragen gericht aan de leidinggevende, de medewer-
ker en aan beiden.

vragen aan de leidinggevende:
• vertel eens over een situatie uit de praktijk die illustreert op 

welke manier je de unit aanstuurt.
• Hoe zorg je ervoor dat de overeengekomen productieafspra-

ken ook gehaald worden? Hoe weet je of de productieafspra-
ken gehaald zijn? vertel eens hoe je het verloop van deze 
afspraken in praktijk volgt. wat zijn eventuele verbeterpunten 
op dit punt?

• op welke manier komt het jaarproductieplan tot stand? In 
hoeverre zijn medewerkers hierbij betrokken en op welke ma-
nier? waar ben je op dit punt heel tevreden over?

vragen aan de medewerker:
• Vertel eens over een casus van een cliënt waaruit blijkt wat 

jouw taak/rol is.
• Waar kan jij in het proces zelf beslissingen nemen? En op 

basis waarvan neem jij beslissingen? vertel eens over een 
beslissing die je genomen hebt, waar je tevreden over was? 
wat maakte het een goede beslissing?

• Op welke manier zorg je ervoor dat andere betrokkenen op de 
hoogte zijn van het verloop van de uitvoering van het werk? 
wat zou op dit punt nog verbeterd kunnen worden?

vragen aan leidinggevende en medewerkers:
• Jullie gaven als afdeling aan dat jullie de procedure van in-

koop goed geregeld hebben. Kun je vertellen over een mo-
ment dat illustreert dat deze procedure goed binnen de or-
ganisatie werkt? Hoe zorg je ervoor dat deze procedure goed 
geborgd blijft?

• Stel je voor dat het 2011 is en in de organisatie wordt precies 
conform de gedragscode gehandeld. Wat is er dan anders? 
wat is er gebeurd, waardoor je kunt merken dat het anders 
is? wat kan jij hieraan zelf bijdragen?

• Uit jullie verhaal blijkt dat er in praktijk nog niet met leveran-
ciers evaluatiegesprekken plaatsvinden. Wat levert het op, 
als je dat wel gaat doen? welke stap is haalbaar om dit ook in 
praktijk te realiseren?

Figuur 2. PDCA-cirkel 
met INK-dimensies
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Starten met een open vraag, bijvoorbeeld: ‘Vertel eens hoe de 
procedure verloopt?’

antwoord: 
‘De procedure verloopt goed.’

antwoord: 
‘De procedure verloopt niet 
goed.’

Als de procedure goed ver-
loopt, doorvragen op geslaag-
de, succesvolle momenten en 
naar de eigen bijdrage:

• vertel eens over een mo-
ment waarop de procedu-
re…. goed verliep?

• wat verliep er goed in…?
• waardoor kwam dat?
• Hoe kan je ervoor zorgen 

dat deze procedure goed 
blijft verlopen (borging)?

• wat kan je hieruit leren, 
waardoor het goed loopt 
en dat eventueel ook in an-
dere procedures die 

• minder goed verlopen, is 
toe te passen?

Als de procedure nog niet 
goed verloopt, doorvragen op 
hoe dit te verbeteren en naar 
de eigen bijdrage:

• jullie vertellen dat er op dit 
moment nog niet conform 
de procedure….. gehan-
deld wordt.

• wat levert het je op, als je 
dat wel doet?

• wat is een kleine stap die 
je kunt maken om hier 
verbetering in aan te bren-
gen?

• Stel, je komt morgen op 
het werk en het werk ver-
loopt geheel conform de 
procedure….. Beschrijf hoe 
deze situatie eruit ziet. wat 
doe je dan anders dan nu?

een valkuil in de praktijk bij het stellen van waarderende, onder-
zoekende vragen kan zijn dat, als de sfeer in een auditgesprek 
al goed is, de auditor zich afvraagt of deze waarderende, onder-
zoekende vragen nu echt nodig zijn? Daarin zit het gevoel dat 
waarderende vragen alleen een goede sfeer en positieve ener-
gie losmaken, terwijl de auditor dan voorbijgaat aan de essentie 
van het reflecterende aspect van deze vragen die aanzetten tot 
nadenken hoe kwaliteitsverbetering aangebracht kan worden en 
wat daarin de eigen rol is.

waarDerenDe rappOrtage
Het is belangrijk om, als de audits een meer waarderend, on-
derzoekend karakter hebben, dit ook terug te laten komen in de 
rapportage. De wijze van rapportage bepaalt namelijk mede of er 
iets door de ontvangende partij mee gedaan wordt. Cooperrider 
zegt: ‘Positive Images – Positive Actions’, waarmee hij bedoelt 
dat positief taalgebruik ook positieve acties oproept (of omge-
keerd) en dat is uiteindelijk waar het om gaat. mensen stimu-
leren tot leren op zodanige manier, dat ze gemotiveerd zijn om 
bevindingen aan te pakken en te verbeteren. Belangrijk is het 
bewustzijn dat het format en taalgebruik binnen de rapportage 
hier zeker toe kan bijdragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de rapportage meer 
waarderend te maken.
• Kijk waar woorden als tekortkomingen, corrigerende maatre-

gelen, afwijkingen en dergelijke vervangen kunnen worden 
door positief taalgebruik, zoals constateringen, verbeter-
maatregelen, kansen, positieve bevindingen.

• Kijk waar waardering geuit kan worden over zaken die goed 
gegaan zijn: ‘De audit is in open sfeer verlopen. De organisa-
tie en de voorbereiding van de audit waren goed geregeld. De 
auditees waren voorbereid op het bezoek van het auditteam 
en toonden grote betrokkenheid en vertelden enthousiast 
over hun dagelijkse werk’.

• Schrijf de rapportage vanuit de gedachte dat het glas halfvol 
is. Dus ‘vijftig procent voldoet niet aan…’omzetten in ‘vijftig 
procent voldoet aan…’.

• Kijk waar het mogelijk is om bepaalde bevindingen in zowel 
positieve als verbeterende zin te illustreren met quotes en het 
verhaal erachter. Reden is dat de rapportage daardoor meer 
gaat ‘leven’. De lezer herkent zichzelf in het verhaal en dat 
raakt meer dan te melden welke afwijkingen over de norm 
aanwezig zijn: ‘Ik houd ervan om met mensen te werken die 
moeilijk zijn, omdat ik geloof om op microniveau verschil te 
kunnen maken. Onze organisatie is ook een plek waar ik 
graag werk, omdat ik het als een levende en lerende organi-
satie ervaar waarin veel kan’.

• Van een beschrijving van een best practice-verhaal kunnen 
anderen in de organisatie leren: ‘De controledienst voor zieke 
cliënten in ons werkproject werd eerst door een extern bedrijf 
uitgevoerd, waarbij veel gewerkt werd met uitzendkrachten. 

Figuur 3. De toepas-
sing van de PDCA-

cyclus in waarderende 
vraagstelling
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wat Levert waarDerenD 
aUDiten De OrganiSatie Op?
Door gebruik te maken van waarderende, onderzoekende vra-
gen, heeft waarderend auditen een positieve invloed op hoe de 
(interne) audit wordt ervaren. niet een checklist die afgevinkt 
wordt en het gevoel dat een politieagent komt controleren, maar 
de ervaring van een constructieve dialoog over de eigen werk-
zaamheden. ervaring in de praktijk laat zien dat medewerkers 
daardoor meer bereid zijn te leren en te reflecteren op hun werk. 
Medewerkers staan dan meer open voor nieuwe inzichten over 
zichzelf en de organisatie. Ze hebben ook een bredere focus (the 
big picture) en zijn meer actiegericht. Positiviteit opent namelijk 
ons denken en verandert het perspectief op onze omgeving. Het 
verhoogt het bewustzijn hoe de eigen werkzaamheden bijdragen 
aan het grotere geheel van de organisatiedoelen.
voor de interne auditoren levert het op dat ze gewaardeerd 
worden als een gelijkwaardige gesprekspartner. tevens dat ze 
niet alleen kunnen laten zien dat de organisatie de processen 
beheerst en borgt, maar ook de potentie van verbetering en ver-
andering aanwezig is en wat het oplevert. De interne auditor is 
daarbij meer een gewaardeerde rol als coach die de auditee als 
professional centraal stelt in plaats van het systeem.

waarderend auditen beïnvloedt ook het taalgebruik van mede-
werkers. In plaats van ‘IK’ of ‘JIJ’ wordt er gepraat vanuit ‘WIJ’ 
(eigenbelang versus algemeen belang). Dit alles draagt bij aan 
het op gang brengen van betekenisvolle en inspirerende ge-
sprekken. Dit genereert energie in een organisatie, waardoor 
medewerkers in beweging worden gezet om zaken aan te pak-
ken. Het maakt energie los en de vragen zetten medewerkers 
aan tot nadenken en daarmee is de eerste stap tot ontwikkeling 
en verbetering gezet.

De waarderende audit laat zien waar de ideeën van de werkvloer 
succesvol zijn omgezet in een verbeterde aanpak. Het biedt mo-
gelijkheden voor het benutten van de kwaliteiten van individuen 
en teams in de organisatie en draagt bij aan een levendig en echt 
werkend kwaliteitsmanagementsysteem.

Nu hebben we de controle in eigen hand genomen en gaan 
twee medewerkers de cliënt bezoeken. Hierdoor krijgen we 
inzicht in de achterliggende reden waarom soms cliënten niet 
verschijnen. Voorbeeld: een man was herhaaldelijk niet ver-
schenen. Tijdens het bezoek aan deze cliënt werd duidelijk 
dat er geen meubels in huis waren en geen stroom en water-
voorzieningen. De cliënt had verwondingen aan zijn benen en 
er lagen stapels post. Dit alles maakte duidelijk waarom deze 
cliënt niet op eerdere brieven gereageerd had vanuit de orga-
nisatie. Over dat soort informatie beschikten we niet, toen we 
de controle uitbesteedden aan derden. Deze overhandigden 
alleen de brief en dat was het. Het aardige is dat de zieke cli-
enten de controlebezoeken zelf als betrokkenheid ervaren’.
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van een rapportage. De audits verliepen in een goede sfeer door 
de open, onderzoekende houding van de auditor die op gelijk-
waardig niveau in dialoog met de auditee trad. ‘ik had het gevoel 
dat er echt naar mij geluisterd werd en dat de auditors meer wil-
den weten dan de punten op hun lijstje.’ Door de positieve be-
krachtiging kwamen juist ook de problemen naar boven, waarbij 
vervolgens op een constructieve wijze besproken is hoe hiermee 
om gegaan was en wat hierin te verbeteren viel. De organisatie 
ervaart het auditen als een cyclisch leerproces. Het leren van el-
kaar vindt men de grote winst: het ontdekken van blinde vlekken 
bij jezelf en het bewust worden van wat er in het werk goed loopt 
en niet zo goed loopt. Tevens deed men ideeën voor werkwijzen 
op tijdens het auditen op andere locaties, waarbij men dacht: 
‘oh, dat is ook wel erg handig en bruikbaar voor de eigen loca-
tie.’ Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat er landelijk gezien 
op elke locatie vaak hetzelfde wiel is uitgevonden. Daar voelt de 
organisatie dat een efficiencyslag te maken is, bijvoorbeeld bij 
de tien landelijke projecten die apart van elkaar lopen en die 
veel vanuit de eigen invalshoek worden benaderd. Ook binnen de 
projecten zijn veel verbindingen te maken, waardoor de efficiency 
èn het draagvlak en commitment voor de uitkomst ervan wordt 
verbeterd.

Praktijkervaring gemeente
‘Binnen de gemeente had het stafbureau als bijnaam ‘strafbu-
reau’. Dit beschrijft hoe mensen de interne audit beleefden. ook 
bleek uit de praktijk dat het toetsen van de beschreven proces-
sen onvoldoende zicht geeft of de implementatie goed verloopt. 
ervaring leerde ons ook dat investeren in verbeteren en imple-
menteren van processen het meeste resultaat oplevert. Vanwege 
deze redenen waren we aan het zoeken hoe we het auditonder-
zoek op andere wijze konden vormgeven. waarderend auditen 
sloot hierop mooi aan, het integreert onderzoek en implementa-
tie op een effectieve manier. Hierdoor wordt het auditonderzoek 
een interventie is waarin we met elkaar de situatie analyseren 
en concluderen welke acties nodig zijn voor verbeteren en im-
plementatie. Het vergroot het inzicht in de eigen prestaties en 
hoe het bijdraagt aan de organisatiedoelen. waarderend auditen 
laat medewerkers meedenken in de verbeteringen. Dit leidt tot 
eigenaarschap, acceptatie en commitment voor de uitkomsten 
van het onderzoek.’

WAARDEREnD AuDITEn In DE PRAKTIJK

Praktijkervaring ziekenhuis
Een ziekenhuis heeft in 2005 het Waarderend Auditen inge-
voerd. Dat was ook tevens het startpunt van het intern auditen 
in de organisatie. zij stellen dat het belangrijk is in het opzet-
ten van interne audits om te accepteren dat het een jaar kost 
om warm te draaien, auditors te werven, te trainen en ervaring 
op te laten doen. Ook is het van belang om te investeren in de 
randvoorwaarden door tijd beschikbaar te stellen voor elke audi-
tor. De (zorg)afdelingen krijgen compensatie voor de uren van de 
auditor. Door de training voor de auditors via Appreciative Inquiry 
vorm te geven, is er een merkbaar groepsgevoel ontstaan. De 
participatieve benadering om zelf binnen uitgezette kaders het 
doen van audits vorm te geven heeft de saamhorigheid en eigen 
verantwoordelijkheid bevorderd. Dat groepsgevoel is in stand ge-
houden, doordat men in twee- of drietallen samenwerkt binnen 
een audit. De auditteams worden samengesteld op basis van af-
finiteit, ervaring en aanvullende kwaliteiten. ook is er een jaar-
lijkse terugkommiddag voor alle auditors, waarin men ervaringen 
uitwisselt en inhoudelijke ontwikkelingen bespreekt. Binnen de 
organisatie heerste vooraf enigszins vrees voor de interne audits, 
dat er als een politieagent opgetreden zou worden en wat er met 
de bevindingen gedaan zou worden. nu ‘leeft’ het auditen ab-
soluut binnen de organisatie. Bij het inplannen van audits werd 
door een afdeling aangegeven: ‘graag, we hadden dit al eerder 
gewild om te zien hoe we ervoor staan.’ Dit illustreert volgens 
het ziekenhuis het nut van het waarderend auditen. De manier 
waarop er wordt geaudit, maakt dat mensen dit als prettig en 
veilig ervaren. Aangegeven wordt dat het auditen als reflectie-
moment wordt beleefd, om even stil te staan bij waar men mee 
bezig is. Het auditen kweekt meer onderling begrip, omdat er 
inzicht ontstaat in elkaars kwaliteiten en werkzaamheden. ook 
leren de auditors zelf veel van de best practices van andere af-
delingen tijdens de audit en doen daarmee hun voordeel op de 
eigen afdeling. en dat is waar het ook allemaal om draait volgens 
het ziekenhuis: ‘elkaar helpen om beter te worden.’

Praktijkervaring overheidsorganisatie
Dit jaar heeft de organisatie twaalf auditors getraind in waarde-
rend auditen. zij zijn begeleid in het uitvoeren van waarderende 
audits in de organisatie en in verslaglegging ervan in de vorm 
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COnCLUSie
goede vragen nodigen uit tot nadenken en helpen mensen te re-
flecteren op hun werkwijze. Het vooraf bedenken en formuleren 
van waarderende en onderzoekende vragen is dan wenselijk. Het 
is een prima manier om als auditor mensen in het gesprek na te 
laten denken hoe ze met hun werk bezig zijn en wat ze zelf kun-
nen doen om hier verbetering in aan te brengen. Het is belangrijk 
dat er voldoende waarderende, onderzoekende vragen gesteld 
worden. Deze vragen nodigen mensen meer uit tot leren en tot 
‘breder’ en meer actiegericht denken. De kunst is een balans 
tussen gesloten, open en waarderende vragen te creëren, gericht 
op zowel conformiteiten als non-conformiteiten, waarbij een ja-
en-houding als auditor absoluut essentieel is. De auditor staat 
dan immers ook open om te kunnen zien wat er goed gaat en 
welke mogelijkheden er zijn. zijn visie kleurt zijn waarneming en 
het is goed om hier te allen tijde bewust van te zijn, zodat hij/zij 
ook in staat is een waarderende, onderzoekende audit te kunnen 
uitvoeren.
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aanpak van investors in people. iip hanteert in een eigen onder-
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laten zien dat een passende leiderschapsstijl èn een strategie 
die is gericht op leidinggeven, creëren van betrokkenheid, ont-
wikkeling en gelijke kansen, de prestaties van het individu en het 
collectief (de organisatie) aanmerkelijk verbeterd. Voor Wil Swin-
kels betekent auditing en assessments een bron voor inspiratie, 
ontwikkeling en verbetering van de prestaties van het individu 
en collectief.
Email: swinkels@tmc.tno.nl

Over De aUteUrS
annet van de wetering en wil Swinkels hebben samen waarde-
rend Auditen ontwikkeld. Jeannette Schonewille past Waarde-
rend auditen toe in de zorg.

Annet van de Wetering

annet van de wetering is zelfstandig adviseur en eigenaar van 
Metanoia. Volgens haar is er een verschuiving of beweging in de 
geest nodig (= betekenis van de bedrijfsnaam metanoia) om ver-
andering teweeg te brengen, want problemen oplossen vraagt 
een ander denkkader dan waarmee je deze creëert. Door te wer-
ken vanuit Appreciative Inquiry (AI), een waarderende onderzoe-
kende grondhouding, kan een ander perspectief in een situatie 
ontstaan. eerst vanuit tnO management Consultants en nu van-
uit Metanoia faciliteert ze het proces van veranderen en leren 
als een gezamenlijke verkenningstocht met alle (relevante) be-
trokkenen in het proces. uitgangspunt hierbij is het benutten van 
elkaars kwaliteiten en denken vanuit mogelijkheden. je bouwt 
met elkaar de brug terwijl je er al overheen loopt. een werkwijze 
waardoor inspiratie, vertrouwen en commitment ontstaat en snel 
resultaten geboekt worden. De drijfveer van annet van de wete-
ring is door andere perspectieven te creëren, mensen te inspire-
ren tot bewust handelen vanuit de eigen werk- en invloedssfeer. 
Door zelf de verandering te zijn die je in de organisatie en de 
wereld wilt zien.
email: info@metanoia-ai.nl.
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Jeannette Schonewille is Senior Adviseur en heeft in haar werk 
de passie voor het motiveren samenwerken van professionals. 
Het inzetten van menskracht is voor haar de sleutel om mensen 
in beweging te krijgen en concrete resultaten te halen. Jeannette 
studeerde Bestuurs – en organisatiewetenschap, afstudeerrich-
ting Organisatie, Cultuur en management. zij heeft een brede 
ervaring in de gezondheidszorg als verpleegkundige, manager en 
adviseur. Sinds 2011 werkt zij bij het cBo. Daarvoor werkte zij 
6 jaar als senior consultant bij Tno Management consultants. 
Haar talent en benadering is een waarderende grondhouding 
(Appreciative Inquiry) om gericht op resultaat mensen vanuit 
kracht te laten bewegen.
Email: j.schonewille@cbo.nl
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