
Pag. 1

Faciliteren 
in een 

notendop

28 september 2018



Pag. 2

Even voorstellen: Henri Haarmans

Eigenaar en oprichter van: 

2 Facilitate 4 Best Results

De Facilitation Academy

Medeauteur van twee boeken over toegevoegde waarde van faciliteren:

Faciliteren zonder Omwegen (2013)

Diverging Conversation through Facilitation (2014)

Voorzitter van IAF Nederland Chapter sinds 2011.



Pag. 3

Definities

Faciliteren = 
Het procesmatig begeleiden van een groep, zodat de groep

de vraag van de opdrachtgever beantwoordt, of

Een oplossing bedenkt voor het probleem van de 
opdrachtgever, of 

Een idee vormt dat invulling geeft aan de droom 
van de opdrachtgever.

Facilitator = 
de persoon die een groep procesmatig begeleidt. Een 
facilitator is content en deelnemer neutraal.

Waarom is een facilitator nodig?
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Creativiteit 
is nodig.

Kennis is 
verspreid.

Kennis zit in 
meerdere 
hoofden.
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Maar:
Wie herkent 
de volgende 
situaties?
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Faciliteren 
en een 

facilitator 
brengt 

uitkomst.

Groot belang 
tot

samenwerking 

Tegen-
werkende
groeps-

processen.

Conclusie
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Wat doet 
een 

facilitator?

Groeps-
dynamische
aspecten.

Intern 
of 

extern zijn.
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Waarom een notendop?

Een harde noot kraken (of als de nood aan de man is)
Een facilitator wordt helaas meestal pas benaderd als het probleem erg 
groot is en de groep er niet meer uitkomt.

Noten pellen
Een facilitator pelt een probleem of vraag af in deelproblemen of –vragen.

Dat zijn noten met gaatjes (een vooraf bekonkelde zaak)
Hiervan is een facilitator wars.

Veel noten op zijn zang hebben
Een facilitator heeft dat niet. Een facilitator is het liefst onzichtbaar.
Het mooiste compliment van een deelnemer voor een facilitator aan het 
eind van een meeting is: zijn we gefaciliteerd?


