
 
 

Les 17: Goede workshops organiseren 
Marktonderzoeksbureaus voeren steeds vaker workshops uit. Vooral als het gaat om grotere / strategische 

projecten, krijgen workshops vaak de voorkeur boven een presentatie. Workshops worden in de 

verschillende fases van het traject uitgevoerd: 

- Vooraf: om hypotheses te bepalen en de opzet optimaal vorm te geven 

- Tussentijds: om te leren uit de voorgaande fase en de vervolg fase vorm te geven 

- Na afloop: om de resultaten actief onder de aandacht te brengen van je klant inclusief alle 

relevante stakeholders 

 

Maar waarom is een workshop een geschikte vorm? Allereerst gaan de inzichten met een workshop meer 

leven. Doordat jouw klant actief heeft nagedacht over hoe de verschillende inzichten verwerkt moeten 

worden en hoe deze toegepast kunnen worden, dan ben je al stappen verder dan wanneer je alleen de 

resultaten presenteert. Daarnaast werken mensen vaak samen in een workshop en binnen die 

samenwerking ontstaat co-creatie waarbij de inzichten vaak naar een hoger plan worden getrokken. Ofwel 

het 1+1=3 principe. 

 

Workshops zet je op in nauw overleg met je klant. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om deze in te 

richten. Alles hangt samen met het bedrijf, de doelstellingen, de deelnemers en het type traject dat je hebt 

uitgevoerd. De rolverdeling is meestal zo dat jij – of het marktonderzoeksbureau – organiseert en 

faciliteert en dat je klant deelneemt. Ondanks dat dit niet altijd zo hoeft te zijn – jij kan immers ook 

deelnemen en je klant kan (een deel) organiseren – gaan we voor nu wel van deze setting uit. 

 

Er zijn verschillende factoren belangrijk bij een workshop. Wij sommen hier de belangrijkste voorwaarden 

op.  

- Organiseer nooit een workshop in je eentje. Een workshop zet je bij voorkeur samen met één of 

meerdere collega’s op. Elke collega heeft daarbij een eigen rol. Vaak heeft één persoon de leiding 

(de “facilitator”) en de anderen ondersteunen hem / haar. 

- Laat anderen het werk doen, jij moet het overzicht houden en er voor zorgen dat de workshop zo 

goed mogelijk verloopt. Jouw opdrachtgever moet het werk leveren. 

- Je moet de anderen stimuleren: geef aan dat er geen goed / fout is, maar dat je wil dat mensen 

vrijuit denken en vrijuit spreken. Zo krijg je zoveel mogelijk waardevolle output. 

- Geef veel energie: hoe energieker jij bent, des de groter de kans dat jouw deelnemers deze 

energie overnemen en er veel resultaat uit de workshop komt. 

- Vragen stellen, niet oordelen: probeer de deelnemers te triggeren door vragen te stellen. Laat ze 

zoveel mogelijk in hun creativiteit, dus ga niet oordelen over wat ze zeggen of doen. Zorg er ook 

voor dat er binnen de groep niet geoordeeld wordt zodat iedereen zich vrij voelt om input te 

leveren. 

- Mensen op het juiste spoor houden, niet teveel laten afdwalen: vaak is het een valkuil dat mensen 

helemaal opgaan in sommige thema’s en daardoor kunnen afdwalen. Zorg ervoor dat je ze op het 

juiste spoor houdt door regelmatig op het doel van de opdracht terug te komen. 

 

Er zijn vele verschillende doelen voor workshops. Dit hangt natuurlijk ook af van de fase waarin het project 

zich bevindt. Is het meer aan de voorkant, dan dient de workshop vaak om de opzet (verder) vorm te 

geven, is het meer aan het eind, dan gaat het meer om het bepalen van de vervolgstappen die gezet 



 
 

moeten worden. Wat die vervolgstappen precies zijn, dat hangt af van het soort traject. Meestal komt het 

neer op: 

- Het leren werken met de inzichten, bijvoorbeeld na een segmentatie- of U&A onderzoek 

- Het verdiepen van inzichten, bijvoorbeeld verdere analyses uitvoeren bij een conjunctonderzoek 

via een simulatietool 

- Nieuwe ideeën genereren / ideeën verdere vormgeven 

- Concrete actiepunten formuleren, inplannen en bij personen beleggen (action planning) 

- Het bepalen van een strategische richting 

 

Alle vormen kennen hun eigen opzet. En daar is niet één vaste leidraad voor, workshops zijn altijd 

“custom-made”. Toch komen onderdelen vaak in dezelfde volgorde terug. Dit kan je als leidraad gebruiken 

wanneer je zelf een workshop mag opzetten.  

- Opwarmer / icebreaker: dit zorgt ervoor dat je mensen in de juiste actieve stemming krijgt. Dit is 

vaak een hele simpele maar tegelijkertijd enthousiasmerende oefening. Bijvoorbeeld “vertel 3 

verhalen over jezelf waarvan er één niet waar is”, “bedenk zoveel mogelijk toepassingen met een 

paperclip” of je laat ze een raadsel oplossen. 

- Doelen van de workshop delen: vervolgens is het belangrijk dat je de doelstellingen deelt zodat 

iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en waar naar toegewerkt wordt. 

- Presentatie van de belangrijkste inzichten: een volledige presentatie van de resultaten maakt een 

workshop vaak te passief, maar een bondig inzicht in de belangrijkste resultaten is natuurlijk wel 

belangrijk om mee te geven. Uiteindelijk ga je met de inhoud aan de slag. Doe je een workshop bij 

de start van een traject, dan kan je via desk research relevante inzichten selecteren die je vooraf 

kan delen. 

- Opdrachten: vaak deel je de deelnemers op in kleine groepen die je elk aan eigen opdrachten laat 

werken. Groepsgroottes van 2-5 personen zijn daarbij aan te bevelen zodat er voldoende 

mogelijkheid is om elkaar te versterken en iedereen aan bod kan komen. 

- Centraal presenteren: het is ook goed dat je de groepen aan elkaar laat presenteren zodat die op 

elkaar kunnen reageren.  

- Recap: je sluit de workshop vaak af met een korte samenvatting en wat de vervolgstappen zullen 

zijn na de workshop. Vaak wordt dat laatste door je opdrachtgever gedaan omdat die precies 

weet hoe de interne processen werken. 

 

Naast deze algemene indeling, delen we drie voorbeelden van workshops met een specifiek doel 

Het eerste voorbeeld is een workshop na afronding van een segmentatie onderzoek met als doel de 

organisatie kennis te laten maken met de segmenten én ze ermee laten werken: 

- Icebreaker 

- Overzicht van alle segmenten die uit het onderzoek naar voren komen met daarbij advies welke 

segmenten meer / minder interessant zijn voor de organisatie, eventueel mensen zichzelf laten 

“segmenteren’ door ze via een verkorte vragenlijst in te laten delen binnen de segment oplossing 

- Focus op de drie belangrijkste segmenten, waarbij elke groep met één segment aan de slag gaat 

- Vervolgens een verdieping per segment, bijvoorbeeld:  

o Maak een moodboard (met ten minste een foto van één bekend persoon die je bij dit 

segment vindt passen) 

o Omschrijf “een typische dag uit het leven” van dit segment 

o Bedenk een campagne voor het segment (hoog over) 



 
 

- De groepen delen de ideeën voor hun segment met de overige collega’s 

- Recap 

 

Het tweede voorbeeld is een workshop waarbij de actiepunten naar aanleiding van de resultaten moeten 

worden bepaald, toegewezen en ingepland.  

- Icebreaker 

- Presentatie van de belangrijkste inzichten uit het onderzoek, met een focus op de aanbevelingen 

uit het onderzoek 

- Aanbevelingen centraal aanvullen (of eventueel in subgroepen als we deze in thema’s kunnen 

inrichten) 

- Aanbevelingen prioriteren, bijvoorbeeld dat je de deelnemers 3 stickers geeft en deze laat plakken 

op de belangrijkste aanbeveling zodat je ze uiteindelijk kan ranken op basis van “meest 

geselecteerd” 

- Met de 3 belangrijkste inzichten / aanbevelingen aan de slag (elke groep met één, idealiter die 

hoort bij de business van de betreffende persoon) 

- Vervolgstappen bepalen en die concreet toewijzen aan persoon inclusief datum en dit vastleggen 

in een daarvoor speciaal ontwikkelde tool (of in het gebruikelijke systeem van de klant) 

- Recap 

 

Het derde voorbeeld is om ideeën te genereren, ofwel de ideation fase binnen innovatietrajecten.  

- Icebreaker 

- Inzichten uit onderzoek / marktdata / bedrijfsdata bijeen brengen (afhankelijk van wat er in de 

voorfase aan inzichten is verzameld) en daaruit de belangrijkste onvervulde behoeften vaststellen 

- De belangrijkste (onvervulde) behoeften prioriteren op basis van haalbaarheid en verwachte 

impact (in 4 kwadranten) 

- Binnen dit domein / deze domeinen aan de slag met het waardepropositie canvas en deze 

invullen: 

o Klanttaken, voordelen en pijnpunten 

o Pijnverzachters, voordeelverschaffers 

o Producten in diensten  

- Ideeën voorleggen aan doelgroep (dus je nodigt respondenten voor een deel van de sessie uit) en 

in samenwerking verder doorontwikkelen 

- Ideeën presenteren aan de overige groepen, bijvoorbeeld “pitch in één minuut je idee” 

- Recap 

 

Nog een aantal tips tot slot: 

- Zorg dat de deelnemers niet afgeleid zijn! Ze moeten zich goed kunnen afsluiten van werk en 

andere prikkels. Dus geen telefoons tijdens de workshop. Je kan pauzemomenten inplannen 

waarop de deelnemers even kunnen kijken of ze niets belangrijks hebben gemist. 

- Zorg voor een creatieve omgeving: hoe inspirerender de omgeving, des te groter de kans op een 

goede output. Het moet natuurlijk wel een omgeving zijn waar je ook praktisch alle opdrachten 

kan uitvoeren die nodig zijn.  

- Zorg dat er goed eten en drinken aanwezig is. Als de deelnemers zich goed voelen, zullen ze ook 

actiever en enthousiaster deelnemen. Zorg daarom voor lekker eten en drinken zodat ze daar blij 

van worden. 



 
 

- Plan het niet te vol! Workshops hebben vaak de neiging uit te lopen. Niets vervelender dan dat jij 

de sessie moet afraffelen en mensen eigenlijk al andere dingen gepland hadden staan. Beperk 

daarom het aantal oefeningen en reserveer voor een oefening van 10 minuten bijvoorbeeld het 

dubbele. Plan alles in ieder geval ruim in, liever iets eerder klaar dan (ruim) te laat. 


