
20180418 regio ZW Actieonderzoek naar werkbeleving 

We kennen ze wel uit de praktijk, de linkjes naar een vragenlijst. Zo gaan ook vaak de 

werkbelevingsonderzoeken, de RI&E’s welzijn. Het kan ook anders. 

Waarom zou je dit niet participatief doen? Waarom zou het onderzoek niet direct een 

interventie op zich zijn? Waarom de mensen niet aan het werk zetten en hen eigenaar maken 

van hun eigen resultaten? 

In de workshop wordt een methode toegelicht en uitgevoerd die gebruikt kan worden én als 

werkbelevingsonderzoek én als vorm van actieonderzoek waarbij mensen in beweging 

worden gezet en eigenaar gemaakt van hun eigen situatie. 

Michel Heesen zal de manier van werken toelichten die hij in de loop van ruim 10 jaar heeft 

uitgewerkt en die op velerlei wijze toepasbaar is. Laten we samen aan de slag gaan en het 

erover hebben wat dat voor onze praktijk kan betekenen. 

Zijn methode is een uitwerking van de matrix van Camp en als voorbereiding treft u hierbij 2 

artikelen aan: 

1. Informatie over de matrix  

2. Bijlage Participatief actie onderzoek en de democratische dialoog 

Michel Heesen 

06 24601418 / michel@nescio.nu 

http://mensenwerk.coach/ 

https://www.linkedin.com/in/michel-heesen-49980b2/ 

 

PROGRAMMA 

12.00  –  12.30 uur         Lunch 

12.30  –  14.00 uur         Deel 1 

14.00  –  14.15 uur         Pauze 

14.15  –  15.45 uur         Deel 2 

15.45  –  16.00 uur         Napraten 

Locatie 
WVS, Bosstraat 81, 4700 BC  Roosendaal 

Introducees, die met de vereniging willen kennismaken, zijn van harte welkom. De eerste keer 

is dat gratis natuurlijk, maar willen ze vaker komen dan kunnen ze òf lid worden van de 

vereniging òf ze betalen € 35,00. Hiervoor ontvangen ze dan een factuur. 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Onverwacht andere zaken prioriteit moeten geven, 

laat dat ons tijdig weten dan kunnen we kosten besparen en ook het milieu ontzien door niet te 

veel overbodige hoeveelheden drankjes en lunch in te kopen. 
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