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Wat is de SWOART?

En hoe werk je hiermee? 

Onthaal & Kennismaking

Oefenen met de SWOART

CONSULTATIEMOMENT
Hiervoor moest je apart inschrijven!

Verdelen van groepjes, 

opstart van oefening.

Pauze

Terugkoppelen ervaring SWOART

Einde









Gekende en meest toegepaste methode.

Confrontatiematrix:
Heeft de neiging om te focussen op 
tekorten en het negatieve en veel nadruk 
te leggen op interne processen, sterktes 
en zwaktes. 



Goed gekend alternatief 
dat focust op het positieve.

Heel erg in de trend van A.I. en positieve 
droomoefeningen over de toekomst. 
Gelinkt aan sterktes en kansen uit 
SWOT.

Neemt echter interne zwaktes en 
bedreigingen van buitenaf 
niet mee in de optelsom. 



Socius combineerde de twee en ontwikkelde zo de SWOART









Schade beperken en/of afbouwen:

• Zwakte omdraaien als sterkte (vechten tegen de schade).

• Hoe versterken we zwakte X om met bedreiging Y om te gaan?

• Hoe omgaan (meegaan) met de schade? 

• Gaan we mee met maatschappelijk tendens of niet?

Interne zwakte =

zijn we niet goed in.

Zit niet goed in de samenleving

Geen vraag naar in de samenleving



 Maakt zwakte x, y of z… in de toekomst onze organisatie 

extra kwetsbaar ten opzichte van bedreiging x,y of z…? 

 Hoe versterken we zwakte x om bedreiging y af te weren?





Wend kansen aan om zwaktes in te perken

(Profiteer ervan als het kan?)

Maak een beslissing

We kunnen dit niet goed, dus afbouwen?

Hoe belangrijk is de kans die op ons afkomt? (dus wel iets mee doen)?

Interne zwakte =

zijn we niet goed in.

Zit wel goed in de samenleving

Veel vraag naar in de samenleving

Opportuniteiten



 Is zwakte x, y of z… in de toekomst een obstakel om ten volle gebruik te 

kunnen maken (te kunnen profiteren) van kans x, y of z…?

 Hoe versterken we zwakte x om in te spelen op kans y?





Dit vraagt om dieper onderzoek:

Wat is de oorzaak van de zwakte?

Positieve energie van gewenste resultaten aanwenden 

om de zwakte uit te schakelen.

Interne zwakte =

zijn we niet goed in.

Resultaten die stakeholders van ons verwachten.



 Wat is de ‘echte’ oorzaak van de zwakte?

Wat wordt er precies verwacht van het resultaat?

> doorvragen

 Kunnen we de positieve energie en de motivatie van onze gewenste resultaten 

aanwenden om de zwakte uit te schakelen?





Verantwoorden en/of tegengewicht bieden aan bedreiging.

Een sterk aspect van de organisatie waarmee men 

een bedreiging zou kunnen/kan weerstaan, overleven… 

moet men ondersteunen en meer ruimte geven.

Hoe maken we gebruik van sterkte x om bedreiging y af te weren?

Interne sterkte =

zijn we goed in.

Zit niet goed in de samenleving

Geen vraag naar in de samenleving



 Kan sterkte x, y of z… in de toekomst iets betekenen met het oog op het 

verdedigen van de organisatie en het realiseren van haar doelstellingen ten 

opzichte van bedreiging x, y of z…? 

 Hoe maken we gebruik van sterkte x om bedreiging y af te weren?





De overeenkomsten tussen interne sterktes en externe kansen leiden 

tot een voordeel en een versteviging van de organisatie en haar resultaten. 

Speel sterktes uit om aangereikte kansen te benutten.

Hoe maken we gebruik van sterkte x om in te spelen op kans y?

Interne sterkte =

zijn we goed in.

Zit wel goed in de samenleving

Veel vraag naar in de samenleving

Opportuniteiten



 Kan de organisatie sterkte x, y of z… in de toekomst (nog beter) 

aanwenden door optimaal gebruik te maken van kans x, y of z…?

 Hoe maken we gebruik van sterkte x om in te spelen op kans y?





Vanuit de positieve kern van de organisatie (het geheel van unieke 

sterktes, middelen, capaciteiten en pluspunten) identificeren we 

die gewenste resultaten die een uitdagend beeld van de toekomst

schetsen, gebaseerd op het beste uit het verleden van de organisatie.

We dagen de bestaande toestand uit door onze sterktes in te schakelen 

en zo stappen te zetten in de realisatie van wat van ons verwacht wordt: 

de gewenste resultaten.

Interne sterkte =

zijn we goed in.

Resultaten die stakeholders van ons verwachten.



We zetten dus de sterktes en slagkracht van onze organisatie in om ambities te 

formuleren die in overeenstemming zijn met wat de externe stakeholders van 

ons verwachten en aldus positief gewaardeerde verandering te realiseren.





Denk in termen van kansen en niet in termen van problemen

Gebruik de energie van de bedreiging voor iets nieuws.

Deconstructie: Maak van het probleem een feit. 

Haal er af wat het zou moeten zijn en houdt dat wat er over is

Constructie: Maak van het feit een nieuwe mogelijkheid.

Kortom, zeg “ja” tegen het probleem 

en gebruik de aspiratie als kracht om er geen probleem van te maken.

De wil om iets te bereiken is hoog!

Zit niet goed in de samenleving

Geen vraag naar in de samenleving







Positieve ‘drive’ valoriseren en zo aspiraties tot realiteit maken

De kansen zijn net een argument voor welke aspiraties 

je daadwerkelijk wil realiseren.

De wil om iets te bereiken is hoog!

Zit wel goed in de samenleving

Veel vraag naar in de samenleving

Opportuniteiten



Het is hier goed mogelijk om uitdagend in een krachtige en wervende 

formulering de realisatie van aspiraties voorop te stellen.





Aspiraties x resultaten = energierijke mix

Zowel uitdagend als wervend!

Je ploeg zal met extra motivatie erin vliegen!

Je stakeholders zullen je hiervoor een groot draagvlak geven.

De wil om iets te bereiken is hoog!

Resultaten die stakeholders van ons verwachten.



Dit krachtige potentieel biedt draagvlak om (liefst beredeneerde) risico’s te 

nemen en beleidsuitdagingen met innoverende praktijken op te zetten. 









Zorg voor een heldere omschrijving 

die voor iedereen snel duidelijk 

en verstaanbaar is!

Duidelijke kernomschrijving 

Nummer alles

Meer duiding of beschrijving  over deze 

sterkte en waar je die hebt vastgesteld 

kan je hier er nog bij plaatsen.

…

+ eventueel extra uitleg





Kies een leuke presentatiemethodiek 

zodat de aandacht er bij blijft!









Maak je verdeling op voorhand

Bepaal de ideale grote van de groep: 3-5

Mix teams, functies, profielen, competenties, 

persoonlijkheden door elkaar.

Kleine groep = iedereen doet alle 

handelingsperspectieven?

Grote groep = verdeel de handelingsperspectieven, 

bv. 3 per groep. Overlappen kan. 

Zorg dat de groep minstens 1 positief 

handelingsperspectief heeft zodat de energie erin blijft 

(investeren, realiseren, riskeren, inzetten)



Laat groepen zelf de methodiek bepalen

Voorzie zelf een methodiek hiervoor:
Bijvoorbeeld:

Iedereen kruist eerst zelfstandig

Iedereen benoemt zijn kruisingen

Er wordt gedebatteerd over de mogelijke kruising 

en zinvolheid ervan.

Je werkt de kruising in groep of zelfstandig verder uit

Tip: Zorg voor één of meerdere (proces)begeleiders die de groepen kunnen ondersteunen.



30min – 60min 

per handelingsperspectief !









Ter plaatse of achteraf kan je met de 

stuurgroep verschillende beleidsuitdagingen 

gaan clusteren.

Ter plaatse of achteraf kan je een 2e

‘bolletjeskersmis’ doen om een selectie te 

maken van de verschillende beleidsuitdagingen 

(al dan niet al geclusterd).

Tip: maak criteria om te clusteren (bv. zelfde 

doelgroep, zelfde thema, heef invloed op …)



Keuzes maken op basis van:

Je missie en visie

Grootte van het draagvlak 
(bv. riskeren)

Hoeveelheid onderzoekgegevens die 

meegenomen zijn 
(bv. 2 kansen met 3 aspiraties gekruist)

Eigen gekozen criteria 
(bv. vernieuwend, lange termijn, 

experimenteel, … )

Tip: maak een prioriteitenmatrix



Is er verfijning nodig?

Wie kan het beste dit verfijnen?

Gaat het om verfijnen of verder ‘onderzoeken’?





•

•

•

•

•

•











https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/

ondersteuningstraject-beleidsplanning-

2022-2025

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/ondersteuningstraject-beleidsplanning-2022-2025

