
Verbindende Besluitvorming werkt.



15 jaar 
Verbindende 

Communicatie



Belofte Verbindende Besluitvorming 
met een creatieve toets 

� Met groepen van deskundigen
� Beslissingen nemen
� Hoge kwaliteit en een breed perspectief
� 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 door breder te kijken dan het evidente
� Actiecirkels voor blijvende kwaliteit, efficiëntie en 

arbeidsvreugde



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

houden van vergaderingen
� Scherp formuleren van voorstellen, en 

daarbij out-of-the-box durven denken
� Vertalen van bezwaren en weerstand naar 

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



Wat zijn jouw verwachtingen?
� 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 
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Uitvoering

Voorstel

W?
H?

Hoe voelt het?

Wat kunnen we doen om …?
Hoe kunnen we …?

Bezwaar?

Dialoog

Wat is er nodig om …?
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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!
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1.  Frustratie, be-
zorgdheid, irri-
tatie, ongemak 
init iëren een 
veranderings-
proces.

2.  Benoem de behoeften  van de verschil-
lende betrokkenen zonder concreet te 
gaan naar een oplossing. 

3.  A. Wat Kunnen We Doen Om…? 
Formuleer vragen om oplossin-
gen te bedenken voor behoeften. 
Noteer alle vragen.

3.  B. Kies één vraag uit het lijstje vra-
gen. Formuleer een Hoe-Kunnen-
We?- vraag.  Maak de vraag zo spe-
cifi ek mogelijk.

4.  A. Doe een concreet voor-
stel als antwoord op de 
HKW-vraag. Een goed 
voorstel is: concreet, rea-
listisch, actiegericht en in 
plustaal geformuleerd.

4.  B. Formuleer het voor-
stel en vraag: “Heb je 
hierbij een bezwaar?”

4.  C. 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.

5.  A. Geen bezwaar? Voer 
Uit! Plan wie, wat en 
wanneer doet.

5.  B. Evalueer de uitvoering. Voelt het 
goed, doe dan verder. Voelt er iets niet 
zo goed, begin dan weer bij stap 1

 Evalueer risicovolle beslissingen snel-
ler dan risicolage.
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Verbindende Creatieve 
Besluitvorming
Haal het maximum uit je besluitvorming 
door nieuwe, originele, bijzondere 
ideeën te creëren vanuit de creatieve 
denkkracht van de collectieve 
intelligentie.

5b. Evalueer kritisch het 
resultaat.  Voelt het niet
goed, begin dan weer
bij stap 1.  

1. Zoek naar de grote maar ook de 
kleinste frustraties en 
bezorgdheden van je collega’s en 
klanten. Denk eerst breed, en pik 
er dan de X belangrijkste uit.

2. Onderzoek voor elk van de frustraties welke 
behoeften eronder liggen.  Doe dit voor alle 
betrokkenen. Zoek ook datgene wat niet meteen 
voor de hand ligt

3a. Formuleer minstens 10 vragen, startend 
met ‘Hoe kunnen we’,  waarmee de   
behoeften opgelost zouden kunnen worden.  
Bedenk nog geen oplossingen.  3b. Kies 1 vraag uit het 

‘Hoe kunnen we’-lijstje 
en formuleer ze zo 
scherp en concreet 
mogelijk.

4a. Genereer 
zoveel mogelijk 
ideeën in 
antwoord op de 
vraag, denk 
breed, ga ook 
voor zotte, 
absurde ideeën 
en oordeel nog 
niet. 

4c. Luister open naar de 
bezwaren, draai elk bezwaar 
om in een ‘Hoe kunnen we’-
vraag en genereer ideeën 
om ze op te lossen. Verfijn zo 
je idee. 

4b. Kies het meest 
passende idee. 
Formuleer je voorstel 
en vraag “Heb je 
hierbij een bezwaar?”

5a. Geen bezwaren 
meer? Plan wie wat 
doet tegen wanneer.  
Onderzoek je 
stakeholders.

Verbreed je kijk op 
besluitvorming en treed 
buiten de begane paden



Creativiteit zit niet altijd in het 
bedenken van een oplossing

maar ook 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…
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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 à 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



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.



Beslissen over de besluitvorm
� Vorm primeert op inhoud

� Eenvoudige contravotes
� Geschaalde contravotes
� Geschaalde provotes
� Voorkeurstemmen

� Relatieve meerderheid 
� Absolute meerderheid

� Groep van afgevaardigden
� Iemand beslist na overleg
� Iemand beslist zonder overleg
� Het toeval



Praktijkervaringen
� “Heeft er iemand een bezwaar?”
� “Geen bezwaar” ook tonen 
� Tussentijdse beslissing

� Meer info verzamelen
� Eventjes laten bezinken

� De nul-oplossing weegt zelden door
� Prioriteren van punten via:

� 1. Belangrijk
� 2. Dringend
� 3. Gemakkelijk oplosbaar



Samenvatting 

1. Geschikte mensen aan tafel
2. Delegeren van max aan beslissingsbevoegdheid
3. Startvraag zorgvuldig kiezen
4. Duidelijke voorstellen doen
5. Bezwaren vragen
6. Nuloplossing wegen
7. Kiezen voor oplossing met minste bezwaar.
8. Kort en bondig spreken
9. Verbindend luisteren



Oefening HKW-vragen
� Kijk naar je eigen organisatie
� Waar is er frustratie, pijn, ongemak?
� Met welke behoeften heeft dit te maken?
� Formuleer voor elke pijn een HKW-vraag
� Verfijn eventueel de HKW-vraag
� Doe een voorstel:

� Concreet
� Realistisch
� Plustaal
� Bezwaar?



Maak van een groot probleem 
vele kleintjes



Creativiteit: zoeken waar je 
nog niet was…



4?



3?



3 ‘anders’?



1?





1. Divergeer: 5W1H of 
Beelden

Convergeer: clusteren 

3a. Vragenstorm

3b. Convergeer door 
hits

2. Geen specifieke tool 

4a. Brainwrite + Forced 
Connections  + 
Analogies

4b. Convergeren door 
hits en/of clustering.  
Idee formuleren in een 
voorstel. 

4c. Luisteren naar 
bezwaren en 
aanpassen => POINT 

5. Tijdslijn + stakeholder 
analysis

5. Evaluatie: 
what-so 
what-
now what 

Tools voor de verschillende stappen 

Slide niet tonen



Tools voor stap 1

A) Zoek naar de grote maar ook de kleinste frustraties en bezorgdheden 
van je collega’s en klanten. Denk eerst breed, verzamel info

B) Pik er dan de 5 belangrijkste ‘pijnen’ uit.

� Wat zou jij/je klant/je collega graag beter doen?

� Waar loop je tegenaan?

� Wat zou je graag meer doen?

� Waar heb je de laatste tijd problemen mee gehad?

� Welke uitdaging ligt op je pad? 

� Wie is er betrokken?

� Hoe kvoel je je hierbij?



Tools voor stap 2

Onderzoek voor elk van de frustraties welke behoeften eronder 
liggen.  

Doe dit voor alle betrokkenen. Zoek ook datgene wat niet 
meteen voor de hand ligt



Tools voor stap 3

3a: Kijk naar alle behoefen. Formuleer minstens 10 vragen 
waarmee de behoeften opgelost zouden kunnen worden 
startend met:
Hoe kan ik? …
Hoe kunnen we?
Wat zijn alle mogelijke manieren om …
Op welke andere manier kan ik?
Hoe te…
Bedenk nog geen oplossingen.

3b: Kies 1 vraag uit de lijst en formuleer ze zo scherp en concreet 
mogelijk 



Tools voor stap 4a

Genereer zoveel mogelijk ideeën in antwoord op de vraag. 



Uitdaging

Originele
vragen/
ideeën

Vragen/Ideeën/
oplossingen waar iedereen

aan denkt

TECHNIEKEN

Oplossing

EERSTE WORP

Divergeren -
verbreden

Convergeren –
kiezenOriginele

ideeën/
vragen



GOUDEN REGELS voor het DIVERGEREN

GA VOOR VEEL IDEEEN MOEDIG WILD IDEEEN AAN

BOUW VOORT OP IDEEEN STEL OORDEEL UIT



The mind is like a parachute.
It works best when it’s open.

Frank Zappa 



Wat zijn alle mogelijke manieren
waarop je een lepel kan gebruiken?



� Mentimeter slide met foto aapjes + multiple 
answers + open ended speech bubbles



Geforceerde Connecties

Kijk naar de foto en
beschrijf wat je ziet.

Welke associaties leiden tot 
extra ideeën in relatie tot de 

uitdaging ?





Persoonlijke analogie

Denk aan een persoon die indruk

maakt op je, positief of negatief.

Bedenk hoe deze persoon je challenge 

zou oplossen. Haal er inspiratie uit om 

toe te passen op jouw challenge. 



Wat zou … doen?



Tools voor stap 4b

• Kies het meest passende idee.

• Formuleer je voorstel en vraag “Heb je hierbij een bezwaar?”



Tools voor stap 4c

Luister open naar de bezwaren. Wat zijn de nadelen? Wat is er 
minder goed?

Formuleer een bezwaar als een hoe-vraag en genereer ideeën
om het op te lossen

bv.  Het is te duur => hoe kunnen we het goedkoper maken? Of
hoe kunnen we de prijs aanvaardbaar maken? 



Tools voor stap 5a
Geen bezwaren?  Plan wie wat doet tegen wanneer?

Korte termijn Middellange termijn Lange termijn

• Maak een lange lijst van alle zaken die moeten gebeuren.  
• Deel op in korte, middellange en lange termijn. 
• Duid aan :

• Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering
• Tegen wanneer de taak gedaan moet zijn

Door wie

Tegen
wanneer

Actie



STAKEHOLDER ANALYSE

1. Maak een lijst van je stakeholders.  Dit zijn mensen die een impact
hebben op je opdracht, en die je positief wil beïnvloeden :

Wie heeft er baat bij je plan en bij zijn uitvoering?
Wiens steun is nodig voor het welslagen?
Wiens weerstand zou het plan kunnen kelderen?
Wie beïnvloedt opinies omtrent het plan?
Wie kan het grote stappen verder brengen?
Wie heeft er een duidelijke rol bij de uitvoering?

2. Zet ze in volgorde van belangrijkheid



STAKEHOLDER ANALYSE

1. Duid met  X aan waar de stakeholder zich nu bevindt.
2. Duid met  O aan waar je de stakeholder wil krijgen.
3. Ga voor elke na wat voor hem/haar belangrijk is. 

Bv voor IT is het belangrijk om ook hun inbreng te kunnen meegeven.
4. Genereer acties hoe je je stakeholder daar kan krijgen. Stel HOE-vragen: 

bv.  Hoe kunnen we IT snel hun inbreng laten geven? => Hen snel ons prototype tonen

Stakeholder
Erg 

tegen
Matig
tegen Neutral Matige

steun
Sterke
steun

Wat is 
belangrijk
voor hen

Actie om 
steun te
verhogen

Doel: Een tool voor verfanalyse ontwerpen en lanceren

Marketing mgr

X
Schilders

CEO

IT

X

X
X

O
O

O
O

Eigen 
inbreng

Prototype 
tonen



Tools voor stap 5b

Evalueer kritisch het resultaat.

Voelt het niet goed, begin dan weer bij
stap 1. 


