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Over een plan of project bestaat een grote variëteit aan opvaIngen. Om vat te krijgen op die variëteit aan opvaIngen helpt het om de waarden die aan deze
opvaIngen ten grondslag liggen. Waarden gaan verscholen achter de argumenten die mensen aanvoeren bij een opvaIng. Om de waarden te kunnen
herkennen en benoemen, observeer je processen en bestudeer je documenten over een plan of project. Bronnen voor observa<e zijn:

•
•

Mondelinge ui<ngen, zoals gesprekken met/tussen (individuele) belanghebbenden, presenta<es, casusbesprekingen

Teksten, zoals strategische documenten, beleidsno<<es
Inventariseer de opvaIngen die voorkomen over een plan of project voor de leefomgeving. Zoek daarbij naar de argumenten die worden aangevoerd voor die
opvaIngen. Die argumenten zijn de sleutel om te kunnen bepalen (in de interpreta<e, Werkblad 3) welke waarden een rol spelen. Aanwijzingen voor de
inventarisa<e:

•
•
•

Kijk naar de gebiedsopgave, het achterliggende maatschappelijke vraagstuk, naar de voorgestelde oplossing en de verworpen alterna<even
Neem het gehele speelveld rond een plan of project in ogenschouw, kijk over de grens van de projectaiakening en van het plangebied
Verken de randen van het gebiedsproces, kijk of in alle mogelijk relevante actoren in beeld zijn.

Sfeer van verdeling
Veel beleidsinstrumenten
🕙 zijn gebaseerd op opvattingen over eerlijk delen en
praktisch nut. Let op de verdeling van kosten en baten van een maatregel of
project. Kijk daarbij uit met opvattingen over rechtvaardigheid, daarachter kan
een opvatting over de bescherming van kwetsbaren schuil gaan.

Sfeer van kwetsbaarheden
In veel omgevingsbeleid komen opvattingen tot uitdrukking over de
kwetsbaarheid van de leefomgeving of groepen. Let op dat bescherming
bieden en veiligheid zelden zo absoluut zijn als de uitgesproken intenties doen
vermoeden, maar in de praktijk afgewogen worden tegen andere waarden.

Sfeer van gezagsverhoudingen
In onze gedemocratiseerde samenleving lijkt het vaak alsof hiërarchie en
autoriteit er niet toe doen. Opvattingen over formele verhoudingen zijn vaak als
onuitgesproken vanzelfsprekendheden toch waarneembaar. Let ook op
vakmatige concepten en hiërarchie in taal en metaforen.

Sfeer van onderlinge verbondenheid
Voorkeur voor de eigen groep is waarneembaar in (keuze)gedrag, zelden in
uitspraken van mensen. Let op dat beleid voor gedragsbeïnvloeding expliciet
onderscheid maakt naar groepen, terwijl het in gebiedsgericht beleid vaak
impliciet blijft.

Sfeer van het onbegrensde
Opvattingen over de eigen autonomie zijn vooral waarneembaar als
beperkingen dreigen of een overheid ingrijpt in iemands leven. Let op deze
opvattingen bij (dreigende schending van) eigendomsrechten of
gebruiksrechten.

Sfeer van ideaalbeelden
Idealen en principes worden vaak bloemrijk verwoord en geïllustreerd met
metaforen en beelden. Let vooral op als met wetenschappelijke theorie,
filosofie of geloof praktische weerlegging wordt ondervangen, dan is kennelijk
sprake van een sterke overtuiging op basis van een abstract concept.

1. Waardenbewust observeren
Vaak ben je je onvoldoende bewust van de waarden die voor jou zelf van

2. Neem de <jd om het patroon te herkennen

3. Let op andere ui<ngen

Het is in de observa<e belangrijk om een gesprek tussen par<jen wat te laten

Waarden komen vooral naar voren als de emo<es hoog oplopen – ze raken aan

4. Kijk breed en richt je op de variëteit aan opvaIngen
Het doel is de opvaIngen in beeld te brengen, om te kunnen interpreteren

belang zijn. Als professional heb je in je opleiding een bepaald waardenpatroon
meegekregen dat inmiddels voor jou en je directe vakgenoten vanzelfsprekend

ontwikkelen. Geef het ruimte en <jd om te observeren welke argumenten en

een diepgevoelde wens of drijfveer. Let dus op emo<es (boosheid, groot

welke waarden daar aan ten grondslag liggen. Richt je daarom eerst op het in

mo<even bij herhaling naar voren worden gebracht.

enthousiasme) en (las<g!) op dat wat niet uitgesproken wordt. Omdat waarden

beeld brengen van de variëteit aan opvaIngen. Kijk naar het hele speelveld.

is. Je hebt vanuit je ervaring ook een visie op het vak. Daarop wordt je als

Als het proces vordert ontvouwen zich enkele kenmerkende redeneerlijnen die

voor de persoon zelf zó vanzelfsprekend zijn, zullen ze meestal niet expliciet

Let op verschillende invalshoeken, verschillende thema’s die aangedragen

professional ook aangesproken.
Anderen hebben wellicht een andere visie. Maak voor jezelf expliciet helder

door elk van de belanghebbenden wordt gevolgd, die ook waarneembaar zijn
als standpunten of opvaIngen wijzigen. Begin dus niet meteen elk woord te

genoemd worden. Kijk ook naar voorbeelden, beeldmateriaal en metaforen die
worden gebruikt. Durf te vertrouwen op je eigen gevoel, zet als het ware je

worden, de tegenwerpingen en aspecten die worden benoemd, de
probleemdeﬁni<e door de verschillende par<jen, de reikwijdte van de opgave

welke waarden voor jou van betekenis zijn, zowel persoonlijk als vakma<g. Pas

noteren dat op een opvaIng (of zelfs waarde) kan duiden. Dit geldt ook voor

‘emo<e-radar’ aan.

voor de leefomgeving die geformuleerd wordt.

als je je bewust bent van je eigen referen<ekader, kun je opvaIngen
onderscheiden die wezenlijk ander zijn.

je gedachtevorming bij het bestuderen van een tekst. Het gaat niet om elke

1. ZelPulpvragen voor waardenbewust observeren
• Om je bewust te worden van de ‘waardenbril’ waarmee je zelf naar het

•
•

proces of beleid kijkt, kun je jezelf een aantal vragen stellen. Deze

2. Hulpvragen voor inventariseren argumenten andere
• Welke argumenten worden ingebracht?
• Welke woorden komen vaak terug in de argumenten / het verhaal?

vragen kun je ook gebruiken om een individuele belanghebbende

•

bewust te maken van zijn eigen waarden.
Waarom zou dit beleidsini<a<ef er moeten komen?

•
•

Wat vind je van de probleemdeﬁni<e? Vind je dat aan het ‘echte’
probleem wordt gewerkt?
Wat had beter gekund of wat staat je niet aan in dit beleid?

Wat gebeurt er als het gaat zoals de stakeholder blijkbaar wil? Waar
leidt het toe of wat levert het op?

•

Wat vind jij zelf van het beleid? Sta je achter dit beleid en kun je dat
toelichten?

•

losstaande opvaIng, maar om het patroon.

•
•
•
•

Wat gaat er mis als het niet gaat als de stakeholder wil? Wat gaat
verloren?
Wat is daarin problema<sch?

Waarover ontstaat boosheid bij iemand?

•

Waar wordt niks over gevraagd of gezegd (wat jou s<ekem verbaast)?
Welke (voor)beelden worden geschetst?

Vanuit welke hoek komt dit beleid of ini<a<ef? Zijn alle relevante
invalshoeken benoemd?

•

Welke beeldmateriaal wordt gebruikt?

Wat is daarin zo onredelijk volgens jou of andere stakeholders?

Welke posi<e heeN de ini<a<efnemer? Zijn alle relevante actoren erbij
betrokken?

•

Wat was de samenstelling van het College en de poli<eke kleur van de
wethouder die hierover beslist heeN?

•
•

Wat vonden zij daarbij belangrijk?
Wie vormt precies de achterban van een belanghebbende par<j?

Probeer je te luisteren of probeer je te overtuigen?

Let op dat je waardevrije vragen stelt, dus zonder oordeel of sugges<e. Vermijd het gebruik van het woord 'waarom' omdat dit de neiging kan oproepen om
Noteer steekwoorden (evt. al meteen gekoppeld aan waarden) om achteraf op terug te kunnen grijpen bij het interpreteren van de waarden onder de
opvaIngen. Je kunt daarvoor Werkblad 2 gebruiken (OpvaIngen- en argumentenoverzicht).

•

Waar is iemand heel erg enthousiast over?

Wat is een detail waarover hij zich blijkbaar (steeds) druk maakt?

te gaan verdedigen in plaats van (eigen) waarden te onderzoeken. Vraag liever ‘hoe/wat/wie precies?’

•

•
•
•
•
•

4. Hulpvragen voor inzicht in context
• Wat is de probleemdeﬁni<e? Omvat dit de hele reikwijdte van de
opgave?

Wat is de reden dat X zo belangrijk is?

HandvaNen voor observeren en inventariseren
Ga na welke opvaIngen en argumenten in de casus een rol spelen
• Werk volgens LSD: Luisteren – SamenvaUen – Doorvragen

•

3. Hulpvragen voor andere uiRngen
• Wat zegt iemand non-verbaal (houding, blik, toon)?

Posi<ef òf nega<ef geformuleerd: let op dat een opvaIng nega<ef geformuleerd kan zijn, maar dat in de zeshoek alle de waarden die ten grondslag liggen
aan opvaIngen over de leefomgeving aangeduid zijn met een posi<ef geformuleerd woord. Iemand die zich uitgesproken nega<ef uitlaat over de
burgemeester, heeN kennelijk sterke opvaIngen over het ins<tuut burgemeesterschap. Uit de argumenten bij de de nega<eve uitla<ngen zou een voorkeur
voor duidelijkheid over de hiërarchie van bestuur kunnen blijken.

Werkblad 1 Observeren en inventariseren v1.0 20170512 Auteur: Willem Buunk en Monique Geerdink

HandvaNen voor een scherpere blik
Wees alert op algemeenheden en vraag om te speciﬁceren. Let bijvoorbeeld op:

•
•
•
•

Niet-speciﬁeke zelfstandige naamwoorden, werkwoorden of persoonsaanduidingen (‘ze’ – wie precies? ‘versnellen’ – wat / hoe precies?)
Generaliseren: alle, al<jd, iedereen, niemand
Normen: regels, moeten, kan niet, mogen niet, zo werkt dat niet, ongewenst, vervelend (volgens wie?)
Ongespeciﬁceerde vanzelfsprekendheden of vergelijkingen: anders, beter (ten opzichte van wat/wie?)

Voorbeelden:
‘Iedereen wil toch dat we verduurzamen?’ (Wie wordt bedoeld? Wat wordt bedoeld? Met welk oogmerk en hoe?)
‘Ze moet daar eens iets aan doen!’ (Wie moet er iets doen? Waarom deze par<j? Wie is daarmee geholpen?)

