
 

1. Vertel aan elkaar welke gevoelens je 
hebt met betrekking tot het thema. Als A 
vertelt, luistert B. Als B vertelt, luistert A. 
Horen dat de ander mogelijks iets anders 

voelt dan jij is de eerste stap bij 
verbinding. 

2. Zeg welke behoeften hebt zonder al te 
concreet te gaan naar een oplossing. Als 
A vertelt, luistert B. Als B vertelt, luistert 

A. Herformuleer de behoeften van de 
ander om te checken of je alles goed 

begrepen hebt. 
 

3. Wat Kunnen We Doen Om…? 
Formuleer vragen om oplossingen te 

bedenken voor de benoemende 
behoeften. Noteer alle vragen. 

 

4. Kies één vraag uit het 
lijstje vragen. Formuleer 
een Hoe-Kunnen-We?- 

vraag.  Maak de vraag zo 
specifiek mogelijk. 

 

Verbindende Besluitvorming  
Volg de vragen om een oplossing te bedenken vanuit wat 
je voelt (frustratie, ongemak, bezorgdheid…). Het voelen 
wijst de weg naar behoeften, belangen en waarden. Van 
daaruit werk je een oplossing uit dit tegemoet komt aan 
beider behoeften, belangen en waarden. Succes! 
 

Benoem de thematiek of het issue waar 
jullie een oplossing voor willen vinden. 

 

5. Doe een concreet voorstel dat 
tegemoet komt aan de behoeften en 

belangen van alle betrokkenen. Een goed 
voorstel is: concreet, realistisch, 

actiegericht en in plustaal geformuleerd. 
 

B
ES

LU
ITV

ORMINGSCIRK
ELVE

RFIJ
NINGSCIRKEL

VERBINDENDE BESLUITVORMING: Basisproces 

Uitvoering

Voorstel

Hoe kunnen we … ?

Hoe voelt het?

Wat kunnen we doen om …?

Bezwaar?

Dialoog

Wat is er nodig om …?
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5.1. Formuleer het voorstel 

en vraag: “Heb je hierbij een 
bezwaar?” 

 

6. Geen bezwaar? Voer Uit! 
Plan wie, wat en wanneer 

doet. 
 

5.2. Wel bezwaar? Luister 
naar de behoeften die niet 

vervuld zijn met het voorstel 
en past het voorstel aan. 

Vraag dan weer of er bezwaar 
is en pas eventueel verder 

aan. 
 

 7. Evalueer de uitvoering. Voelt het 
goed, doe dan verder? Voelt er iets niet 
zo goed, begin dan weer bij stap 1 
Evalueer risicovolle beslissingen sneller 

dan risicolage acties. 
 


