
SWOT 
Een basistechniek die jan helpen om te evalueren en opties voor verdere stappen te onderzoeken. 
Bekijk of de groep meteen plenair kan discussiëren (dat is voor jou als moderator soms erg trekken 
en sleuren) of zet hen in deelgroepjes aan het werk. 

Basisvragen: 

• Wat zijn de sterktes van dit erfgoed? Wat maakt het waardevol/betekenisvol? 
• Wat is de zwakte van dit erfgoed of deze collectie? Waar is er werk aan de winkel? 
• Welke kansen zijn er om dit erfgoed verder in te zetten? 
• Welke bedreigingen loeren er om de hoek? 

Opzet workshop identificeren van elementen 

• Maak vier flappen, één voor elke vraag, en laat de deelnemers in groepjes roteren en verder 
aanvullen. 

• Laat de deelnemers eerst individueel op (vier kleuren) post-its de antwoorden opschrijven.  
o Verzamel deze post-its in een plenair gesprek en cluster ze (wie wil een eerste 

sterkte inbrengen?...wie heeft iets gelijkaardigs genoteerd?) 
o Laat mensen de post-its samen clusteren in een groepsgesprek 

• Laat de deelnemers in kleine groepjes de SWOT in zijn geheel voorbereiden en vraag hen de 
drie belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te kiezen en mee te brengen 
naar een plenum. 

Overstap naar opties  

De SWOT is een instrument om na te denken over beleidsopties. Dit betekent dat de deelnemers op 
basis van de inhoud kunnen reflecteren over de volgende vier posities: 

 Sterktes 
 

Zwaktes 

Kansen  
Investeren 

 

 
Beslissen 

 
Bedreigingen  

Verdedigen 
 

 
Schade beheersen 

 
 

Ook dit kan op verschillende manieren 

• Geef mensen individueel bedenktijd (eventueel als huiswerk meegeven) 
• Laat mensen per twee of drie een aantal opties formuleren 
• Maak flappen met de kernwerkwoorden erop en laat mensen rondlopen, ze kunnen dan op 

de flap noteren wat ze denken dat er nodig is. 
• Plenair gesprek 

Vraag in elk geval dat de deelnemers hun voorstel onderbouwen met argumenten! 


