Kies voor de best mogelijke oplossing door
Verbindende Besluitvorming
Ken je missie

Als je beslissingen wil nemen is het belangrijk dat deze kaderen in een groter geheel. Een missie zegt iets over de reden van bestaan
van de organisatie. Elke doel, elk besluit dat genomen wordt is een stap om de missie te realiseren. Zorg dus eerst dat je weet waar je
uiteindelijk naartoe wil, voor je je afvraagt wat je vandaag, volgende maand en volgend jaar wil bereiken.

Vorm complementaire teams
De kwaliteit van een besluit is afhankelijk van de deskundigheid en de ervaring van de teamleden. Vanuit welke perspectieven,
disciplines en ervaring wil je een besluit nemen? Zorg ervoor dat elke stakeholder zijn zegje kan doen in het uitwerken van een
krachtig, kwaliteitsvol besluit.

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie zorgt ervoor dat mensen zeggen wat ze te zeggen op een duidelijk en respectvolle manier. Het empathisch
kunnen luisteren naar de ander en zich kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander levert en inzicht en tijdswinst op. Investeren in
Verbindende Communicatie is investeren in kwaliteit en (arbeids)vreugde.

Stel duidelijke doelen

Formuleer een doel in een open vraag die begint met: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dan…?” Zorg ervoor dat het beginpunt van een
besluitvorming geformuleerd wordt in een duidelijke uitkomst met de gewenste effecten.

Collectieve intelligentie = empathie x creativiteit
Als mensen in eerste instantie echt kunnen luisteren naar de behoeften van anderen, en daarna op een creatieve een nieuwe
(out-of-the-box) oplossing kunnen bedenken, creëren ze nieuwe waardevolle ideeën.

Eerst meningsvorming

Zoek pas naar oplossingen als de behoeften, waarden en belangen in kaart zijn gebracht. Neem tijd om een situatie te verkennen
en te bevragen vanuit verschillende perspectieven en disciplines. Pas als alle nodige informatie gedeeld is die nodig is, kan er
gezocht worden naar een oplossing die tegemoet komt aan de doelstelling.

Formuleer duidelijke voorstellen

Formuleer voorstellen tot besluit zo concreet mogelijk zonder negaties te gebruiken. Vul ze aan met belangrijke details. Een voorstel
waarbij geen bezwaren meer zijn, komt tegemoet aan de inzichten, behoeften en waarden van de beslissingsnemers.

Check een voorstel aan het bezwarengehalte

Om te evalueren of een voorstel tot besluit bruikbaar is, check of er bezwaren zijn. Het empathisch luisteren naar de behoeften en
waarden achter bezwaren levert extra informatie op. Het integreren van de behoeften en waarden maakt het uiteindelijke besluit
rijker, krachtiger en duurzamer. Creativiteit en vertrouwen zijn hiervoor het ideale cement.

Weerstand is bijstand
Weerstand is belangrijk bij besluitvorming. Het geeft belangrijke informatie over hoe mensen kijken naar een bepaald voorstel vanuit hun
deskundigheid, ervaring of behoeften. Verwelkom elke kritiek als een interessante gast en luister ernaar met empathie. De achterliggende
boodschap vertalen in het uiteindelijke besluit zorgt voor toegevoegde waarde.

Ga voor ‘goed genoeg’
Zoek oplossingen die werken. Een ideale oplossing bestaat vaak niet. Een oplossing die werkt is een oplossing waar iedereen vanuit
zijn behoeften en inzichten geen fundamenteel bezwaar meer heeft. Het gaan voor ‘good enough’ is principe in de natuur: zelden zijn
de omstandigheden ideaal en toch is zoek de levenskracht zijn weg in alles wat leeft.

