Principes bij Verbindende Besluitvorming
We werken aan een gemeenschappelijk doel en we gaan ervan uit dat we samen meer
weten dan alleen.
We kiezen voor een oplossing waar de weerstand het laagste is.
We maken nú een keuze. Dit kan een status quo zijn, een tussenbesluit tot we meer info
hebben of een (radicaal) nieuwe oplossing.
Hoe spannender en radicaler een oplossing, hoe belangrijker een snelle tussentijdse
evaluatie (met eventuele bijsturing) wenselijk is.
Wie een bezwaar heeft, probeert de achterliggende behoefte te formuleren. Anderen
mogen hierbij helpen door empathisch te luisteren.
We gebruiken de gemeenschappelijke intelligentie van elkaar door:
• Te luisteren naar de perspectieven van elke deskundige
• Te zoeken naar oplossingen als alle behoeften, belangen en waarden genoemd zijn
• Een voorstel te toetsen op bezwaren
• Empathie te geven bij bezwaren voor onvervulde behoeften
• Te kiezen voor de oplossing met de minste weerstand
Three-step-meeting:
1. Iets (goeds/nieuws) te melden? + issue dat ik wil bespreken (5-10’)
2. Issues kort en bondig bespreken (20-35’):
a. Voorstel formuleren aan de andere deelnemers
b. (geef eventueel context en doelstelling)
c. Bevragen op bezwaren, voorstel eventueel bijstellen
d. Actiepunt wordt genoteerd door uitvoerder in een gemeenschappelijk
document (Google docs of document op Dropbox…)
3. Herhalen van de actiepunten + evalueren van de meeting (5-10’):
a. Wat was goed? En behouden we?
b. Wat kan beter en doen we volgende keer beter?
Bij het begin van een Verbindende Besluitvorming-meeting hebben we een eigen, creatieve
manier om bij elkaar ‘aan te komen’:
• Minuut van stilte
• Een mooie tekst
• Rondje ‘hoe het nu met me gaat’
Gebruik een meeting om in interactie te gaan. Alle info en briefingaspecten kunnen vooraf
meegedeeld worden (à dit is in veel meetings een gemakkelijke manier om tijd te winnen).
In de meeting kunnen de deelnemers vragen stellen over de info.

Vergader enkel met de mensen die nodig zijn op een meeting. Splits de meeting eventueel
op in kleinere groepen zodat de tijd optimaal benut wordt. Het is frustrerend en tijdrovend
om in een meeting te zitten zonder dat je een bijdrage hebt of voordeel hebt aan de
interactie.
Stay on track. Zorg ervoor dat wat er gezegd wordt tijdens een meeting ook bijdraagt aan
het agendapunt dat besproken wordt. Soms helpt om iemand tijdens een meeting aan te
stellen die zowel de tijd bewaakt als het bij de zaak blijven.

