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De LCD-TOOLkiT >  wat / waarom / HoE

Wat is de LCD-toolkit?

De LCD-toolkit is een manier van werken. We schetsen een 
kader dat je zal helpen om een project op een participatieve 
manier vorm te geven. Je kan de toolkit opvatten als een 
stappenplan met verschillende werkvormen. Je volgt de 
verschillende stappen en kiest de werkvormen die je 
wil gebruiken.

De toolkit is ingedeeld drie fases: luisteren, creëren en doen 
(LCD). Uit ervaring leerden we dat heel wat organisaties te 
snel zijn in het bedenken, ontwikkelen en realiseren van 
projecten. Op een participatieve manier werken houdt in dat 
je de tijd neemt om na te denken over je eigen aanpak, en die 
bewust gaat plannen. 

De LCD-toolkit, met z’n drie fases, gaat dus de start van 
een project vooraf. Het is een methode om op een geplande 
manier een project te bedenken (het idee), te ontwikkelen 
(vorm te geven) en te realiseren (uit te voeren). 

Elke fase – luisteren, creëren en doen – wordt opnieuw in 
kleinere stappen verdeeld, en per stap stellen we enkele 
werkvormen voor. Werkvormen zijn technieken om 
bijvoorbeeld informatie te verzamelen, om tot bepaalde 
inzichten te komen, of om organisatorische knobbels 
te ontwarren. 

Als je de drie fases doorloopt, kan je een stevig projectplan 
voorleggen. Je zal duidelijk kunnen weergeven hoe het 
project tot stand is gekomen, op welke opportuniteiten het 
verder bouwt, wie welke taken zal opnemen, en wat het zal 
betekenen voor jouw organisatie. De toolkit geeft ook aan 
welke informatie je best documenteert. Die kan je dan weer 
gebruiken om bijvoorbeeld een subsidiedossier samen 
te stellen.

Waarom LCD?

Heel wat projecten worden bedacht aan een vergadertafel 
en uitgewerkt voor een computerscherm. Op die manier 
worden vooral gekende recepten herhaald. We ondervonden 
dat ideeën beter worden door ze bij andere mensen of 
organisaties af te toetsen. Zo wordt de haalbaarheid en 
impact van projecten beter ingeschat. Maar je krijgt zelden 
een goed zicht op de wenselijkheid van een project. Zo kom je 
niet te weten wat het doelpubliek van het projectopzet of de 
doelstellingen denkt.  
  
De LCD-toolkit wil de belangen, inzichten en kennis van het 
doelpubliek van bij de start een plaats geven. Dit is de kern 
van participatief projectwerk. De LCD-methode zet in op 
de betrokkenheid van heel wat verschillende mensen en 
organisaties van bij de start. Het is de bedoeling om een 
veelheid en verscheidenheid aan zienswijzen, meningen en 
benaderingen te verzamelen, en die als grondstof voor het 
project te gaan gebruiken. 

Met de LCD-methode is het de bedoeling om projecten mét 
mensen te ontwikkelen in plaats van voor hen. Heel wat 
organisaties hebben niet echt ervaring met participatief 
projectwerk. Deze methode biedt dan een houvast. Het is niet 
de bedoeling dat het doelpubliek van begin tot einde mee aan 
tafel zit. Dat kan, maar hoeft niet. 

In elke fase van de LCD-toolkit zijn er stappen voorzien waarin 
de input van het doelpubliek centraal staat. Het doel van deze 
stappen is duidelijk omschreven, en we stellen werkvormen 
en technieken voor om dat doel te bereiken. Op die manier 
kan je concreet aan de slag en vermijd je te verzanden in een 
ontgoochelende praatbarak.

Hoe met LCD aan de 
slag gaan?
De LCD-toolkit is geen handleiding. Het is een stappenplan 
met in elke stap werkvormen en technieken. Aan jou om uit 
te maken welke stappen relevant zijn en welke werkvormen 
je wil gebruiken. Zolang je de volgorde respecteert en alle 
fases – luisteren, creëren en doen – doorloopt, kan je op 
een participatieve manier tot een goed projectplan komen. 
Daarom spreken we over een traject. 

De lengte en de intensiteit van het traject kan dus verschillen: 
van twee uur intens vergaderen tot drie of vier maanden voor 
een groots opgezet project. Maar evengoed breng je alle juiste 
mensen op één week samen. Het is aan jou om te plannen 
en de juiste mix van werkvormen en technieken samen te 
stellen.  We raden aan om actieve en creatieve werkvormen te 
kiezen. Je doet er ook goed aan om de doordeweekse gang van 
zaken eens te doorbreken. Alles is goed om de betrokkenheid 
en de creativiteit te vergroten. 

Een traject met de LCD-toolkit start met een team. Als 
begeleider leid je dan het team. Ervaring toont ons dat 
iedereen de rol van begeleider succesvol kan opnemen. Een 
belangrijke voorwaarde is dat je voldoende tijd maakt om alles 
goed voor te bereiden, te documenteren en elke stap 
te evalueren. 

Wat heb je nodig om op te starten?

•	 Een multidisciplinair team: een projectteam samenstellen
•	 Een trajectbegeleider
•	 Een duidelijke einddatum (of uur)

http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/een-projectteam-samenstellen-een-evenwichtig-en-multidisciplinair-team-is-de


De LCD-TOOLkiT

Deze fase is er om beter zicht te krijgen op de context 
waarin bepaalde noden, wensen en opportuniteiten 
zich voordoen. We onderzoeken hoe ‘feitelijke 
situaties’ nu eigenlijk beleefd worden door mensen 
die we in deze fase willen leren kennen. De LCD-
toolkit bevat in deze fase vooral kwalitatieve 
onderzoekstechnieken. Dat zijn werkvormen die 
ons, vanuit betrokkenheid en interactie met het 
doelpubliek, tot nieuwe inzichten kunnen leiden. 

Kernbegrippen zijn empathie, het in vraag stellen van 
veronderstellingen en het zoeken naar verbanden. 
We verzamelen verschillende verhalen, en plaatsen 
die naast elkaar. Kijken we wel op de juiste manier 
om alle relevante facetten van de context in beeld te 
krijgen? Hebben we oog voor alle soorten relaties 
en verbanden? 

kies werkvormen die een antwoord 
kunnen geven op volgende vragen 

•	 Met wie moet ik praten en hoe kan ik die personen vinden?
•	 Hoe kan ik me in een (leef)situatie inleven?
•	 Hoe kan ik verhalen (informatie) verzamelen?

  Luisteren

Deze documenten heb je op het eind van 
deze fase

•	 Een geordende lijst met namen van mensen en organisaties  
 die op de een of de andere manier betrokken (kunnen) zijn  
 of worden
•	 Verschillende verhalen, interviews…
•	 Vergaderverslag(en) 

Het resultaat van deze fase 

Je team heeft een meer diepgaande kijk op de context waarin 
bepaalde noden, wensen en opportuniteiten zich voordoen. Ze 
leerden nieuwe mensen en organisaties kennen en begrijpen 
hoe ‘feitelijke situaties’ beleefd worden door 
verschillende mensen. 



De LCD-TOOLkiT >  stappenplan>

STAP 1
VeRWOORD Je 
ONDeRZOekSVRAAG

Je loopt rond met een idee voor 
een project. Een goede eerste stap 
is om je eerste idee concreter te 
formuleren in een (onderzoeks)
vraag of een uitdaging.

 

Startvraag

STAP 2
SPReek BeSTAANDe 
keNNiS AAN 

De kans is groot dat er al heel 
wat kennis en informatie werd 
verzameld. Nadat je deze doornam, 
kan je focussen op wat je nog 
niet weet. 

STAP 3 
ZOek UiT MeT Wie Je 
MOeT GAAN PRATeN

Je bent op zoek naar relevante, 
maar vooral ook naar verschillende 
invalshoeken. Hou rekening 
met gender, etniciteit en sociale 
achtergrond. Ook extreme 
meningen kunnen relevant zijn.  

STAP 5  
PLAN Je BeVRAGiNG 

Iemand bevragen is een kunst. 
Je bent nieuwsgierig en wil 
betrokkenheid tonen, maar tegelijk 
zoek je antwoorden op specifieke 
vragen. Bereid je goed voor en 
neem je tijd.

STAP 6 
TOeTS Je eiGeN 
MiNDSeT

We denken nogal snel dat we een 
context begrijpen, terwijl we hem 
eigenlijk vooral ‘interpreteren’. 
Deel daarom ervaring met 
collega’s en praat erover door. Ga 
vooral op zoek naar wat je eigen 
vooronderstellingen ontkracht.  

STAP 4 
kieS eeN HAALBARe 
WeRkVORM

Je weet wie je wilt aanspreken en 
vanuit welke vraag je de context 
beter wilt leren kennen. Nu moet 
je beslissen op welke manier 
je mensen zal benaderen. Kies 
werkvormen die je liggen en wees 
niet te direct. 

Freewriting Wat weten we 
al en wat niet

Bronnenonder-
zoek

Machts-
verhoudingen

Best Persons Stakeholders-
analyse

Permanent 
breakfast

Tupperware-
methode

De visbokaal Jobwissel

Knipperlicht-
en-model

ABCD-
methode

Sociale 
netwerk-
analyse

Delphi-
methode

Journalisten-
methode

De archipel

Focusgroep Photovoice

Literacy 
through pho-

tography

Praktijkvoor-
beelden

Mindmapping Forumtheater Beginners 
mind

Onder de 
stappen staan 
verschillende 
werkvormen. 
Door op de 
iconen te 
klikken krijg 
je meer uitleg 
over deze 
werkvormen.

http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/de-startvraag-formuleer-een-goede-vraag-of-uitdaging-voor-je-project
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/freewriting-je-bestaande-kennis-over-een-onderwerp-aanspreken
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/wat-weten-we-al-wat-weten-we-nog-niet-zicht-krijgen-op-aanwezige-en
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/bronnenonderzoek-informatie-verzamelen-voor-je-project
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/de-powercube-van-gaventa-machtsverhoudingen-in-kaart-brengen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/best-persons-laat-je-inspireren-door-de-geknipte-personen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/stakeholdersanalyse-met-wie-moeten-we-rekening-houden-in-ons-project
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/permanent-breakfast-ontbijten-in-de-publieke-ruimte-zet-een-kettingreactie
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/tupperware-methode-sleutelfiguren-brengen-je-in-contact-met-de-doelgroep-van
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/groepsdiscussie-de-visbokaal
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/jobwissel-voeling-krijgen-met-andere-leefwerelden-en-contexten
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/het-knipperlichtenmodel-kwantitatief-en-kwalitatief-buurtonderzoek
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/de-asset-based-community-development-abcd-methode-haal-het-beste-uit-een
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/sociale-netwerkanalyse-wie-heeft-contact-met-wie-in-deze-buurt
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/delphi-methode-experts-geven-input-voor-je-project
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/journalistenmethode-iedereen-krijgt-gelijke-mogelijkheden-om-te-participeren
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/de-archipel-breng-verschillende-gemeenschappen-in-kaart
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/focusgroep-een-manier-om-experten-en-ervaringsdeskundigen-te-bevragen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/photovoice
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/literacy-through-photography
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/praktijkvoorbeelden-verzamelen-inspiratie-opdoen-voor-je-project-in-andere
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/mindmap-organiseer-je-projectideeen-en-stel-de-juiste-vragen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/forumtheater-samen-nieuwe-scenarios-bedenken-en-uitproberen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/beginners-mind-als-een-leek-beginnen-aan-je-project


De LCD-TOOLkiT

  Creëren

Deze fase is er om de informatie te ordenen en naar 
concrete oplossingen toe te werken. De LCD-toolkit 
bevat in deze fase werkvormen die ons helpen om 
verhalen te analyseren. Maar ook meer creatieve 
technieken om ideeën te bedenken, te visualiseren 
en af te toetsen. 

kies werkvormen die een antwoord 
kunnen geven op volgende vragen 

•	 Hoe kan ik de context beter begrijpen?
•	 Hoe kan ik thema’s en patronen herkennen?
•	 Hoe kan ik kansen en opportuniteiten benoemen?
•	 Hoe kom ik tot oplossingen?
•	 Hoe kan ik die oplossing aftoetsen? 

Deze documenten heb je op het eind van 
deze fase

•	 Een geordende lijst met kansen en opportuniteiten
•	 Verschillende projectideeën
•	 Enkele prototypes of plannen die je hebt afgetoetst

Het resultaat van deze fase?
 
Je team heeft verschillende projectvoorstellen geformuleerd 
en de meest relevante getoetst aan het doelpubliek. Na deze 
fase kan je één ervan als het definitieve projectvoorstel naar 
voren schuiven. 



De LCD-TOOLkiT >  >  stappenplan

STAP 1 
kieS Je AANPAk 

Er zijn veel manier om samen te 
creëren. Grofweg kan je kiezen voor 
een participatieve aanpak of een 
empathische. Bij de eerste werk je 
samen met het doelpubliek, bij de 
andere vooral vanuit een grondige 
kennis van de context. Alle 
tussenvormen zijn denkbaar. Maar 
maak op voorhand keuzes.  

STAP 2 
DeeL VeRHALeN 

Elkaar treffende verhalen uit de 
eerste fase (her)vertellen is een 
manier om ze te analyseren en 
elkaar te inspireren. Je praat over 
echte mensen in reële situaties en 
niet over iets abstracts. 
Dat is belangrijk. 

STAP 3 
ZOek PATRONeN 

Dingen begrijpen is patronen, 
verbanden en relaties benoemen. 
In deze stap worden de verhalen 
ontdaan van hun anekdotiek. Je 
kijk is nu meer abstract 
en afstandelijk.  

STAP 4 
BeNOeM 
STAPSTeNeN

Stapstenen zijn aspecten die ons 
vooruit kunnen helpen. Benoem 
er zo veel mogelijk. Door ze te 
ordenen worden opportuniteiten 
zichtbaar en ontstaan 
nieuwe ideeën.  

STAP 5 
BRAiNSTORMeN 

In het wilde weg ideeën bedenken 
kan iedereen. Uit verhalen, 
patronen en opportuniteiten 
relevante nieuwe oplossingen 
halen vraagt heel wat discipline. Ga 
wild, maar behoud je focus.  

STAP 6 
MAAk NieUWe 
iDeeËN TASTBAAR

Nieuwe projectideeën aan anderen 
voorstellen is een manier om ze 
verder te onderzoeken. Maar stop 
er niet teveel tijd in. Anders wordt 
schrappen moeilijk.  

STAP 7
ORGANiSeeR 
FeeDBACk

Nieuwe projectvoorstellen 
aftoetsen aan het doelpubliek is 
een must. Bedenk op voorhand 
welke informatie je wil, en kies dan 
de passende werkvorm.  

Verbetergroep

Charette

Fotomuur en 
referentie-

persoon

Praatcafé/
Worldcafé

Waarderend 
onderzoek

Van analyse 
naar synthese

SWOT-analyse Brainstormen COCD-box

2x2 vragen

Prototypes Rollenspel Klankbord-
groep

Speedsparren 

Onder de 
stappen staan 
verschillende 
werkvormen. 
Door op de 
iconen te 
klikken krijg 
je meer uitleg 
over deze 
werkvormen. 

http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/referentiepersoon-en-fotomuur-refereren-naar-de-doelgroep-in-het
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/van-analyse-naar-synthese-breng-je-informatie-samen-in-kernthemas
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/een-swot-analyse-inventariseer-interne-werking-en-externe-omgeving-in
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/2x2-vragen-van-abstract-naar-concreet
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/rollenspel
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/speed-sparren-efficient-feedback-verzamelen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/de-cocd-box-je-ideeen-selecteren-op-een-gestructureerde-manier
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/verbetergroep-problemen-aanpakken-zonder-hierarchie
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/praatcafeworldcafe-dialoog-en-uitwisseling-in-grote-groepen
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/waarderend-onderzoek-de-kracht-van-een-positief-verhaal
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/brainstormen-zoveel-mogelijk-nieuwe-ideeen-bedenken
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/prototypes-op-een-snelle-en-goedkope-manier-je-ideeen-tastbaar-maken
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/klankbordgroep-feedback-vragen-aan-betrokken-buitenstaanders
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/charette-op-een-moment-feedback-verzamelen-van-verschillende-groepen-of-over


De LCD-TOOLkiT

  Doen

Nu je concrete projectideeën ontwikkelde, kan je 
nagaanwelk idee het meest haalbaar en wenselijk is. 
De LCD-toolkit bevat in deze fase werkvormen die 
je helpen om het beste idee klaar te maken om het 
verder uit te rollen. 

kies werkvormen die een antwoord 
kunnen geven op volgende vragen

•	 Welke competenties heb ik nodig?
•	 Hoe voorzie ik een duurzame financiering? 
•	 Wat is de impact op mijn organisatie? 
•	 Welke indicatoren gebruik ik in mijn evaluatie? 

Deze documenten heb je op het eind van 
deze fase

•	 Implementatie (stappen)plan
•	 Een lijst van relevante indicatoren
•	 Evaluatieplan 

Het resultaat van deze fase
 
Je team heeft nu een volwaardig projectplan. Je weet welke 
competenties de organisatie kan inzetten en welke nieuwe 
ontwikkeld moeten worden. Je hebt zicht op de financiële 
kant van de zaak en op de indicatoren die je moet bewaken. 



De LCD-TOOLkiT > >  stappenplan

STAP 1 
VOORZie DUURZAMe 
FiNANCieRiNG

Succes op lange termijn is heel 
vaak afhankelijk van een stevig 
financieel draagvlak. In deze stap 
breng je kosten en inkomsten 
in kaart en denk je na over de 
financiële meerwaarde van het 
project voor de verschil-
lende partners.  

STAP 2 
iDeNTiFiCeeR 
COMPeTeNTieS 
eN RAND-
VOORWAARDeN

Wat is er allemaal nodig om het 
project tot een goed einde te 
brengen en wie kan daarvoor 
zorgen? In deze stap maak je een 
zo volledig mogelijk overzicht.  

STAP 3  
iDeNTiFiCeeR NieUW 
Te ONTWikkeLeN 
COMPeTeNTieS, 
RAND-
VOORWAARDeN eN 
ROLLeN

Nu je zicht hebt op wat er allemaal 
nodig is, kan je team nagaan 
welke organisatie of persoon best 
geschikt is om die op te nemen of 
te ontwikkelen.

STAP 4 
MAAk eeN TiJDSLiJN 

Elk project heeft een logische 
volgorde. Om een vlotte uitrol te 
bewaken, maak je met het team 
best agenda-afspraken.  

STAP  5 
MAAk eeN 
LeeRPLAN 

Om de gewenste impact van 
je project te bewaken, moet je 
kunnen evalueren en waar nodig 
bijsturen. Dat betekent dat je als 
team moet blijven leren.  

Onder de 
stappen staan 
verschillende 
werkvormen. 
Door op de 
iconen te 
klikken krijg 
je meer uitleg 
over deze 
werkvormen. 

Do’s and 
dont’s ver-

duurzaming

Een project-
bregroting 
opzetten

Werken met 
indicatoren

Evaluatieplan

http://www.demos.be/kenniscentrum/document/dos-and-donts-voor-de-verduurzaming-van-projecten
http://www.demos.be/agenda/p-kaffee-naar-een-serieuze-projectbegroting
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/indicatoren-vastleggen-wanneer-is-het-resultaat-ok
http://www.demos.be/kenniscentrum/methodiek/een-evaluatieplan-opstellen-op-voorhand-nadenken-over-de-inhoud-en-het
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