
 
Verbindende Besluitvorming werkt.



15 jaar  
Verbindende 

Communicatie



Hier werkt Verbindende Communicatie



Belofte Verbindende Besluitvorming 

! Met groepen van deskundigen 
! Beslissingen nemen 
! Hoge kwaliteit 
! Vanuit de collectieve intelligentie 
! Op een snelle, eenvoudige manier



Vandaag maak je kennis met
! Essentie van Verbindende Besluitvorming: 

! Besluitvormingscirkel  
! Voorwaarden voor toepassing 
! 2 fases bij besluitvorming 

! De kracht van Verbindende Besluitvorming: 
! Problemen oplossen op 2 niveaus 
! Hoe het compromis overstijgen 
! Hoe besluiteloosheid doorbreken 
! Hoogste kwaliteit (korte en lange termijn) bij vele 

oplossingen 
! Actiecirkels voor blijvende kwaliteit, efficiëntie en 

arbeidsvreugde



Vandaag oefen je
! Faciliteren, structuur geven en “on track” 

houden van vergaderingen 
! Scherp formuleren van voorstellen 
! Vertalen van bezwaren en weerstand naar 

behoeften, waarden en belangen 
! Bemiddelen bij conflicten 
! Onderstroom aanpakken 
! Eigen cases



Voorstel Bezwaar?

Nee VU!

Wie?

Wat?

Hoe?

When?
gemopper

 kritiek verwijten?
in plustaal

actiegerichtconcreet

 Anderen willen overtuigen“Als ze naar mij 

zouden luisteren…”







Jouw vragen en verwachtingen

! Noteer voor jezelf wat je wil leren in deze 
sessie. 

! Deel dit in een groepje. 
! Noteer heldere vragen en verwachtingen in 

de Mentimeter.



Redenen waarom 
besluitvorming mislukt
! Twijfelen en uitstellen 
! Angst want de stap is te groot 
! Water bij de wijn doen 
! Niet to the point komen 
! Beslissingen willen nemen buiten je macht 
! Oplossingen doordrukken 
! Democratisch afstemmen



 
Testje vooraf

We kiezen een schilderij voor onze 
gemeenschappelijke ruimte…
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Principes  
Verbindende Besluitvorming 



Besluitvormingscirkel 



 
 
 
Creativiteit zit niet altijd in het bedenken van een 
oplossing 
 
maar in het scherper formuleren van je doelstelling…





Als het blijft duren…



neem dan een beslissing…



Kies uit meerdere opties…



Variant 1 bis…



Variant 1 bis…



Variant 2 (geschaalde pro-voting)



HKW?

Kiezen uit veel keuzes…

V12

V18

V6

V23

V17

V11

V5

V22

V16

V10

V4V3

V21

V15

V9

V20V19

V14V13

V8

V2

V7

V1

belangrijk

dringend

Gemakkelijk uitvoerbaar?

Voer uit!



HKW?

Kiezen uit veel keuzes…

V17

V11

V22

V16

V10

V15

belangrijk

dringend

Moeilijker uitvoerbaar?

Voer uit!

Plan de eerste stappen…



Verbindende Besluitvorming werkt! 
! Duidelijke kader qua missie, visie en waarden 
! Mandaat geven aan beslisser(s) 
! Frustratie = energie 
! Goede startvraag 
! Deel probleem op 
! Eerst behoeften dan oplossingen 
! Heldere voorstellen doen 
! Luister eerst als je het niet eens bent 
! Bezwaar ! behoefte 
! Principe van ‘goed genoeg = ok’ 
! Tussenoplossingen zijn ok 
! Spreek kort, duidelijk



Tips voor de facilitator
! Zorg ervoor dat je iedereen kan zien 
! Check in 
! W.A.I.T.  
! Eisenhouwerkruis 
! Punt per punt 
! Meningsvorming en dan besluitvorming 
! C.T.C. 
! Herformuleer behoeften 
! Focus op voorstellen 
! Consent vragen 
! Check out



Verbindende Besluitvorming werkt niet… 

!Bij leidinggeven zonder dialoog… 
!Bij hevige onderstroom 
!Vasthangen aan de oplossing 
!Niet doelgericht spreken 
!Onvoldoende mandaat



Onderstroom aanpakken?
! HKW welbevinden verbeteren? 
! Focus op kwaliteit, efficiëntie en 

welbevinden 
! Check-in , check-out 
! Problemen vertalen naar oplossingen. 
! Het dak herstellen doe je best als het niet 

regent.



Invloed cultuur op onderstroom?



Creativiteit = zoeken waar je nog 
niet was…



4?



3?



3 ‘anders’?



1?




