




“Scheppend herkaderen”

‘Elke kritiek of klacht is een onvervulde wens.’
De kunst van het waarderend kijken is het probleem zo te 
draaien, dat de mogelijkheden erin weer zichtbaar worden. 

De toekomst in het heden halen.



Het startpunt: formuleren van 

het kernthema

• Organisaties veranderen in de 
richting van datgene wat ze aandacht
geven, wat ze onderzoeken…

• De vragen die we stellen bepalen wat
we zullen vinden. . .

• De keuze van kernthema geeft
richting: waar wil je meer van?
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Waar komen goede

kernthema’s vandaan?

Vanuit duidelijkheid (m.a.w.: als ‘t duidelijk is)



ANGST Verlangen



Angst VERLANGEN



Waar komen goede

kernthema’s vandaan?

Succes-
verhalen: 
op ons best 

Continuiteit
sterktes die 
we willen
behouden en
versterken

Beelden
van de 
toekomst
die we 
willen

KERN-

THEMA

Vanuit zoeken 

(m.a.w.: als ‘t 

onduidelijk is)



Een aantal criteria:

• is geformuleerd in bevestigende zin

• drukt een verlangen uit & doet er toe

• werkt verbindend, als een roeping voor

de betrokken partijen

• wekt oprechte nieuwsgierigheid om meer over te weten

• geeft een antwoord op de vraag: « Waar zijn we aan het

eind van de rit eigenlijk op uit? »,

« Waar willen we méér van? »

Hoe formuleer ik dan dat positieve kernthema?



• Op eigen-wijze samen ontwikkelen.

• Een epidemie van zorgzaamheid: zorgzaam voor je werk,

voor je collega’s, en voor jezelf.

• Ik Veer Wij Krachtig.

• Vuurwerkt! Met talent toekomst maken.

• Goed fout.

• Studieloopbaanbegeleiding tot kansrijk studeren.

• Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder

zelfredzame jongeren.

Voorbeelden van kernthema’s



2 basis vragen

1. Wat in deze context heeft __(je thema)__

al mogelijk gemaakt?

2. Welke mogelijkheden zijn er om _(je 

thema)__ in de toekomst zelfs beter of meer

te doen?
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Positief
kernthema



Angst VERLANGEN

Oefening in 

herkaderen



Groepsopdracht

Vorm drietallen.

Werk rond een vraagstuk van 1 v/d 3:

• Vertrek van iets wat lastig is / als dilemma

ervaren wordt

• Onderzoek kort waar het over gaat: hoe

noemen jullie dit probleem, hoe heb je er 

last van, wat zijn de gevolgen ervan, welke

oorzaken liggen aan de basis, …?



Affirmative Topic

Zet al je talenten en creativiteit in om te helpen

het probleem om te buigen naar een affirmative 

topic: ‘transfer problem talk to possibility talk’.

Waar droom je van? Wat verlang je in de plaats? 

Doet het probleem zich vandaag ook eens niet 

of minder voor & hoe noem je dat voorbeeld

dan? Wat is de wens die achter je verhaal

verscholen zit?

Kernthema: ik wil in de toekomst komen tot … 

(gewenste richting). 

Ik merk dit aan ….. (effecten).


