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Wat gaan we doen

d) in de praktijk brengen 

a) eerst verkennen: wat is beslissen 

b) hoe kan je als groep beslissen

c) oefenen
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Doel
Een besluit wordt ondersteund door alle groepsleden
 

Dynamische Consensus besluitvorming

Uitdaging 
Samen werken, ipv de concurrentie aan gaan

NB
Niet iedereen hoeft compleet tevreden te zijn met de uitkomst 
Het besluit moet acceptabel genoeg zijn, zodat iedereen toestemt
Het gaat er vooral om, IEDERS bezwaren goed te horen en deze mee te nemen 
in een afweging.
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Uitgangspunten

De groep heeft een poel nodig van informatie en 
opinies om het beste besluit te kunnen nemen

Om deze poel te vormen is ieders bijdrage van belang

Iedereen wordt aangemoedigd een bijdrage te leveren

Gevoel en rede zijn (even) belangrijk

Als besluit niet bevredigend is voor iemand,
worden nieuwe opties verkend
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Overeenstemming over het doel

Gelijkwaardigheid groepsleden

Genoeg tijd

Autonomie van de groep 

Bereidheid deel te nemen aan het proces

Bereidheid om elkaar aan te spreken 

Bereidheid om te leren 
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Moedig andere groepsleden aan hun aandeel te leveren

Luister met een open mind
 Stel vragen
 Vermijd snelle oordelen
 Wees respectvol
 Identificeer je niet te veel met je eigen ideeën

Jouw aandeel in het proces

Vraag je zelf af of je kan accepteren wat de groep wil



Neem 
het denken over 

je beslissingen waar,
stop hoofdbrekende pogingen

om de juiste beslissing te nemen
kijk naar wat er gewoon gebeurt

en merk hoe alles vanzelf
op zijn plaats valt

M. Knoope
de Ontknooping
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De beslissing is van hoge kwaliteit
Alle beschikbare informatie en de vaardigheden van de groepsleden worden gebruikt
Stimuleert de creativiteit
De bereidheid om het besluit uit te voeren & samen te werken is groot en breed
Leereffect

Nadelen
Het kost tijd 
De groep moet zich enigszins ontwikkeld hebben



Rollen

Iemand die het idee in brengt 

Faciliator 
Recorder
Time Keeper
Process Watcher
Vibe watcher
Devils Advocate
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1: Iemand introduceert een idee

2: Iemand anders reageert
= combi van eigen opinie en reactie op voorgaande spreker

3:Volgend persoon reageert daar weer op

Elke reactie is een unieke bijdrage en tegelijkertijd beïnvloed 
door vorige spreker

Proces *
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en/of het gesprek begint zich ter herhalen dan formuleert de faciliator de conclusie 

5: Deelnemers spreken uit of ze het daarmee wel/niet eens zijn
Speciale aandacht voor bezwaren en  tegen argumenten 

6:Proces om te komen tot gezamenlijk besluit wordt voortgezet tot consensus is 
bereikt

Als het besluit inhoudt dat actie moet worden genomen 
wordt helder gemaakt wie hiervoor verantwoordelijk is én
hoe de groep weet dat de actie is uitgevoerd
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Als groep het NIET eens wordt
1:Als er meer info nodig is, wordt iemand verantwoordelijk gemaakt hiervoor te 
zorgen

2:
De groep kan beslissen een besluit te nemen die niet voldoet aan consensusprincipes



*Oefening



deCreatieWerkplaats.nl



Dynamic Consensus
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Evaluatie
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 IN  FLOW
HART RITME VARIABEL - HART FOCUS - HART COHERENTIE  - FLOW


