
- geïnternaliseerde opvattingen over wat goed en 
fout is, ethisch en onethisch, belangrijk en 
onbelangrijk 
- begrippen van zingeving waar men al dan niet 
betekenis aan hecht 

richtinggevend aan beslissingen 
intrinsieke oordelen van een gedragsideaal 
voorstellingen van het goede

Waarden





Hogere doel
het antwoord op de vraag ‘waarom doen we dit?’ 
of ‘waar moet het aan bijdragen?’ geformuleerd 
als overdrachtswaarde. 

De overdrachtswaarde van een project is de mate 
waarin voor een opdrachtgever de bereikte 
projectresultaten van waarde zijn.  

Het hogere doel is veelal een -er woord.





een middel om passie en betekenis voor het 
project te wekken en zo het projectresultaat te 
bereiken 
Succesfactoren: 
- helderheid in woord en bedoeling (goed 
geformuleerd en eenvoudig te begrijpen) 
- het verzekeren van steun, betrokkenheid en 
commitment van betrokkenen 
- een constant beeld door de tijd (de visie is 
rotsvast)

Projectvisie





Ontwikkelbenadering
een aanpak voor het oplossen van het probleem 
in afzonderlijke fasen, waarbij de oplossing 
geleidelijk wordt ontworpen en gerealiseerd, 
steeds gebruikmakend van de inzichten uit de 
vorige stap(pen).  

Dominante interventies: vergroten 
probleemoplossend vermogen, participatie, 
leerfocus





de bereidheid van om je kwetsbaar op te stellen 
naar een ander, gebaseerd op de verwachting dat 
die ander daardoor een voor jou belangrijke 
handeling kan uitvoeren, zonder dat jij die ander 
kunt volgen of controleren.  
Wat verwacht ik? Wat geef ik? Wat heb ik nodig? 

Dominante interventies: een motiverende en 
inspirerende communicatie, een gedeelde 
projectvisie, een dialoog over verwachtingen.

Vertrouwen





Transformationeel 
leiderschap
het geïntegreerde geheel aan leiderschaps-
kwaliteiten die personen, groepen of organisaties 
nodig hebben om een transformatie tot stand te 
brengen





het spontaan ontstaan van nieuwe structuren, patronen en 
kansen, zonder oplegging ervan van buitenaf  

- onderhoudt zichzelf 
- van nature zelfregulerend, doelgericht en gericht op het 
bereiken van gewenst gedrag 

Zelforganisatie





de ontwikkeling van ideeën over producten, 
werkwijzen, diensten of procedures die nieuw zijn 
en potentieel nuttig voor de organisatie. 

Factoren in flow als vorm van creatieve capaciteit: 
centrering, concentratie, doelstellen, feedback, 
keuzevrijheid, spontaniteit, tijdbeleving, uitdaging 
en vertrouwen 

Creativiteit





Gebruikers- 
participatie
een zelfstandig persoon of een groep met een 
belang in het projectresultaat. Dat belang is het 
kwalitatief best mogelijke resultaat, ongeacht de 
prijs. 

De kracht van gebruikersparticipatie zit aan het 
begin van het project





Omgevingsdialoog
een belanghebbende is een individu of groep die 
een belang, eigendom of recht heeft in het 
project, een bijdrage kan leveren in de vorm van 
kennis, inzicht of ondersteuning, en van invloed 
kan zijn op of wordt beïnvloed door het project.  





Resultaatgericht 
waar het past
Resultaatgericht werken past als vier vragen een 
concreet antwoord hebben: 
- Wat moet er opgeleverd worden? 
- Wie gaat dat doen? 
- Wanneer moet het opgeleverd worden? 
- Hoeveel mag eraan besteed worden? 




