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Waarom Integratieve Besluitvorming?

Herkent u dit:

•  Er zijn afspraken gemaakt, maar de collega’s in

het team blijken zich niet aan deze afspraken te

houden. Niet iedereen is even gecommitteerd is

om de afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.

•  Na de vergadering komen stuk voor stuk de ‘ ja,

maars’ naar boven. ‘Het was toch eigenlijk geen

goed idee’, ‘hij heeft het er doorheen gedrukt’ of

 ‘ze hebben ook helemaal geen rekening gehouden

met de risico’s’.

Hoe zou het zijn als we besluiten nemen die echt 

gedragen zijn en mensen eigenaarschap nemen voor 

het uitvoeren ervan? 

Hoe zorg je ervoor dat alle dat alle geluiden gehoord 

worden in de vergadering? Dat alle perspectieven naar 

voren komen en het team gebruikt maakt van de 

diversiteit en creativiteit van alle teamleden? Dat niet 

alleen de extraverten het woord krijgen maar dat de 

wijsheid van de introverten wordt benut?

De methode van Integratieve Besluitvorming kan hier 

een belangrijke bijdrage aan leveren. Deze methode 

draait om drie principes en kan praktisch worden 

toegepast door middel van een vierstappen-aanpak. 
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Principe 1: Kom met een voorstel 

(creëer eigenaarschap)

Nodig teamleden uit om met voorstellen te komen. 

Dat geeft energie en teamleden die voorstellen doen, 

nemen vaak meer eigenaarschap om het voorstel vorm 

te geven. Een voorstel is iets anders dan een mening 

geven. Voorstellen concretiseren en zijn actiegericht. 

Het zijn constructieve ideeën die helpen om het 

organisatiedoel te bereiken. Het is over het algemeen 

makkelijker om op een voorstel te reageren dan op 

losse ideeën of meningen. Een mening triggert bij 

een ander vaak een andere mening en roept discussies 

op en een herhaling van zetten. Dat is vaak weinig 

constructief, tijdrovend en een energie-lek. 

>  Stel dat het onderwerp van een teambespreking

het regelen van achtervang is. Nodig teamleden

dan uit om met voorstellen te komen om deze

achtervang optimaal te regelen. Een voorbeeld

van een dergelijk voorstel is: laten we voor elk

dossier zorgen dat je een ander inwerkt op dat

dossier zodat die je elk moment kan vervangen

als je ziek bent.

De principes 
van Integratieve 
Besluitvorming
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Principe 2: Geef ruimte voor zorgen 

(zorg dat iedereen zich gehoord voelt)

Vraag naar zorgen rondom het voorstel. Uitgangspunt 

is dat in elke zorg wijsheid zit. Een geldige zorg is geen 

mening of een beter idee. Het is een reële reden waar-

om het aannemen van het voorstel een stap terug is of 

de organisatie (of team) schade toebrengt. Onderzoek 

wat de essentie is van de zorg door door te vragen. 

Mensen voelen zich dan gehoord en serieus genomen 

en hebben minder de neiging zich te herhalen. Vraag 

vervolgens aan degene die de zorg inbrengt, deze zorg 

om te zetten naar een voorstel dat de zorg wegneemt. 

Zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om een 

zorg te uiten, maakt dat alle perspectieven op het 

onderwerp aan bod komen. Dat maakt het voorstel 

rijker, werkbaarder en sabotagevrij. Want elke zorg die 

aan de voorkant niet gehoord wordt, heeft de neiging 

om achteraf het besluit te saboteren, bewust of on-

bewust. Bovendien kunnen anderen die met nieuwe 

voorstellen komen rekening houden met de zorgen die 

zijn geuit. Daarmee kom je sneller tot elkaar op een 

dieper niveau. 

>  In het voorbeeld van het regelen van achter-

vang, kan een teamlid de zorg inbrengen dat er

maar 1 jurist in het team zit en dat de dossiers

kwalitatief niet goed genoeg kunnen worden 

afgehandeld door een ander teamlid. Zijn of haar 

voorstel kan dan zijn dat iedereen een achtervang 

heeft behalve op de echt niet overdraagbare 

juridische dossiers en dat teamleden voldoende 

op de hoogte zijn om het over te dragen aan een 

externe jurist. 

Principe 3: Vraag naar commitment 

(organiseer het nemen van verantwoordelijkheid)

Zodra je voelt dat een het voorstel af is, is het de 

bedoeling dat iedereen er letterlijk ‘ ja’ tegen zegt. 

De facilitator kijkt iedereen aan om te checken of 

elk teamlid meegaat met het voorstel. Je sluit daar-

mee een psychologisch contract. Dit maakt het ook 

makkelijker om elkaar later aan te spreken op de 

gemaakte afspraak. Het kan zijn dat als je het echt 

op de man af vraagt, iemand toch nog een zorg heeft. 

Daar kan je het beter ter plekke over hebben, want 

anders leidt dit tot sabotagegedrag bij de uitvoering 

van de afspraak of het besluit. 

Benadruk dat teamleden het niet 100% eens hoeven 

te zijn met het besluit, zolang ze maar met het besluit 

meegaan en zich eraan committeren. We noemen dit 

consent (en dat is met nadruk niet consensus). 
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De bedoeling is om voor werkbare besluiten te gaan. 

Het gaat niet om het perfecte besluit, dat bestaat 

immers niet. Het gaat erom dat een besluit goed 

genoeg is voor de teamleden om in actie te komen. 

Vervolgens kunnen de teamleden de acties bijsturen, 

daar waar het niet (voldoende) werkt.  

Deze wijze van besluitvorming kost tijd omdat je alle 

invalshoeken wilt horen. Je wint er echter ook tijd mee 

omdat de kans groot is dat de teamleden echt actie 

ondernemen en/of gedrag veranderen. De methode is 

daarmee minder geschikt voor simpele operationele 

besluiten. Het is vooral bruikbaar als je met je team 

besluiten wilt nemen die een gedragsverandering 

vragen van de teamleden en waar echt commitment 

dus belangrijk is. Als je denkt dat dit proces van 

besluitvorming te lang duurt, dan helpt het om je af te 

vragen welke manier van besluitvorming het beste het 

doel dient: een snel besluit of een gedragen besluit? 

Als je kiest voor een gedragen besluit, kies er dan voor 

daarin te investeren om zo winst op langere termijn te 

halen.
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Stap 1

Voorbereidende stappen

Voordat je de stappen van Integratieve Besluitvorming 

gaat nemen is het belangrijk dat er voorwerk is 

verricht. De onderstaande voorbereidende stappen 

helpen daarbij.

Stap 1A – Spreek met elkaar af waarover je een besluit 

wilt nemen.

Stap 1B – Start met een gezamenlijke brainstorm om 

ervoor te zorgen dat alle ideeën vrij kunnen worden 

geuit zonder de druk om tot een besluit te komen.  

Dat maakt het makkelijker voor teamleden om met 

een breed palet aan voorstellen te komen. Het helpt 

voorkomen dat de groep te snel een richting kiest als 

het gaat om voorstellen. Een andere mogelijkheid is 

dat een aantal medewerkers die zich verbonden 

hebben aan een vraagstuk een voorstel voorbereiden 

en deze inbrengen. Dat bespaart tijd. De methode van 

Integratieve Besluitvorming helpt dan om dit voortel 

rijker en breder te maken.  

Stap 1C – Kies een facilitator. De rol van de facilitator 

lichten we uitgebreid toe in hoofdstuk 3. Ieder groepslid 

De stappen 
van het 
Integratieve 
Besluit-
vormings-
proces
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kan facilitator zijn en dat hoeft dus zeker niet perse de 

leidinggevende of voorzitter te zijn. Deze rol kan rouleren.

Stap 1D – Kies een notulist. Zorg dat iemand de voor-

stellen en hun aanpassingen opschrijft zodat je daar 

op kan teruggrijpen. De facilitator vraagt steeds aan 

deze persoon wat het voorstel is tot nu toe. Zo blijft 

voor iedereen duidelijk waar het gesprek over gaat. 

Zeker als de vergadering wat chaotisch wordt, is het 

handig om de notulist tussendoor te vragen wat het 

meest recente voorstel is. Eventueel kan de notulist die 

ook op een digitaal bord projecteren zodat iedereen 

mee kan kijken.

Vervolgens begint het Integratieve besluitvormings-

proces. De facilitator geeft aan wanneer de groep met 

deze methode gaat werken. Dat is vaak op het moment 

dat de brainstorm geen nieuwe ideeën meer genereert. 

Het proces bestaat uit de onderstaande drie stappen.

Stap 2

Bouwen aan voorstellen

 Stap 2A – Inbrengen van voorstel.

Een teamlid brengt een voorstel in. Dit kan een voor-

stel zijn waar de meeste steun voor was in de brain-

storm. De andere teamleden mogen verhelderende 

vragen stellen, zodat het voorstel voor iedereen 

duidelijk is.

 Stap 2A – Daarna zijn er steeds twee opties.

De anderen:

• kunnen een aanvulling doen op het voorstel

• kunnen een zorg uiten rondom het voorstel.

Het is de bedoeling in deze methode dat degene die 

de zorg inbrengt ook een voorstel doet dat de zorg 

wegneemt. Daarmee voorkom je ‘ ja maar’ gedrag en 

het alleen denken in belemmeringen. Als deze persoon 

zelf geen voorstel kan bedenken, kan hulp worden 

ingeroepen van de andere groepsleden. Hierdoor kun je 

niet alleen ‘nee’ zeggen tegen een voorstel, maar moet 

je verantwoordelijkheid nemen voor het meebouwen. 

Hulp vragen is hierbij ook verantwoordelijkheid nemen. 

Belangrijk is het volgende uitgangspunt: bij elk nieuw 

voorstel naar aanleiding van een geuite zorg moeten 

ook voorafgaande zorgen die zijn ingebracht worden 

meegenomen. Hiermee voorkom je dat er bij het nieuwe, 

of aangepaste, voorstel eerdere zorgen weer oprakelen.
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Uiteraard is het toegestaan bij elk voorstel en bij elke 

zorg de gelegenheid te nemen om door te vragen op 

wat de inbrenger precies bedoelt.

Als je merkt dat er geen zorgen of aanvullingen meer 

komen, ga je naar de laatste stap: commitment 

vragen.

Stap 3

Commitment vragen

Hier vraag je aan iedereen persoonlijk commitment 

op het laatste voorstel. Dit betekent dat de facilitator 

iedereen aankijkt en vraagt om een ‘ ja’ op het voorstel. 

Zorg dat je dit rondje niet doet om zo snel mogelijk het 

besluit af te tikken, het is juist de bedoeling om zorgen 

en twijfels in de vergadering naar boven te halen zodat 

ze niet in de wandelgangen gaan rondzingen. Als er 

nog bezwaren en zorgen naar voren komen, waardeer 

dit dan. 

Let wel op dat een besluit over wat we gaan doen nog 

niet af is als er niet ook besloten is wie wat gaat doen 

en wanneer dat gedaan is. Het moet duidelijk zijn wie 

voor welke actie verantwoordelijk is. Dat voorkomt 

teleurstellingen achteraf en zorgt ervoor dat de energie 

niet weglekt omdat er niets met het voorstel blijkt te 

gebeuren. Als dat namelijk het geval is, dan heeft het 

voor de groep in de toekomst ook steeds minder zin om 

gezamenlijk besluiten te nemen. Met andere woorden: 

regel de accountability van het besluit.
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Hulpmiddelen voor de facilitator

De facilitator heeft de rol om de stappen in het Inte-

gratieve besluitvormingsproces te bewaken. Zorg er 

wel voor dat de andere teamleden zich hier ook verant-

woordelijk voor blijven voelen. Het is belangrijk dat zij 

de principes en stappen ook (her)kennen. De facilitator 

hoeft niet alles zelf te doen. Onze ervaring is dat als 

groepen vaker met deze methode werken, iedereen

meewerkt om de stappen effectief te doen.

De facilitator is ook degene die vooraf de spelregels 

van Integratieve Besluitvorming met de groep afstemt. 

Dat gaat over de principes, de stappen en over niet-

legitieme opmerkingen. Dit kan een opfrisser zijn 

voor de teamleden die al eerder met de methodiek 

gewerkt hebben maar het maakt het ook mogelijk 

voor teamleden die deze methodiek niet kennen om 

aan te haken. 

Hieronder staan de meest voorkomende zinnen voor 

de facilitator om het proces in goede banen te leiden.

• ‘Wie heeft een voorstel?’

• ‘Is voor iedereen het voorstel helder?’

• ‘wie heeft een aanvulling op het voorstel?’

• ‘Wie heeft een zorg rondom dit voorstel?’

• ‘Is voor iedereen deze zorg helder?’

De rol 
van 
facilitator
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•  ‘Ik snap je zorg, wat stel je voor om hieraan

tegemoet te komen?’

•  ‘Wat is het voorstel tot nu toe?’ (vraag aan de

notulist)

•  ‘Wie heeft er nog een fundamentele zorg?’ (tegen

het einde)

• ‘Ga je mee met het voorstel?’ (op het eind)

•  ‘Dit is een niet-legitieme reactie’ (als iemand een

niet legitieme reactie geeft, zie volgende paragraaf).

Niet legitieme uitspraken

Een aantal uitspraken zijn bij deze methodiek verboden. 

De facilitator mag daarop aangeven dat het een niet 

legitieme opmerking is en vervolgens de deelnemer 

liefdevol uitnodigen om met een voorstel te komen. 

Niet legitieme opmerkingen zijn: 

•  Het geven van een mening over een voorstel –

‘ik vind’ of ‘daar ben ik het niet mee eens.’

•  Een voorstel afschieten zonder zelf met een alter-

natief of nieuw voorstel te komen.

•  Een vraag stellen die eigenlijk een mening is – ‘Ik

vraag me af of het wel handig is om het zo te doen.’

•  Een suggestieve vraag stellen: ‘Zouden we niet ook

dit kunnen doen?’ of Denken jullie niet ook dat ...

een goed idee zou zijn?’

•  Een vraag stellen aan een ander: ‘Hoe pakken we

dit dan op?’ Het gaat er namelijk juist om dat je zelf

met een voorstel komt. Je mag uiteraard wel hulp

vragen als je zelf geen voorstel kan bedenken: ‘Wie

kan mij helpen om een voorstel voor mijn zorg te

bedenken?’

Fase van chaos

In het proces van Integratieve Besluitvorming kun je 

ergens halverwege een gevoel krijgen dat het wat 

chaotisch wordt. Wees gerust: dit hoort erbij. 

In deze chaos komen vaak de zorgen naar boven op 

een wat minder gestructureerde manier. Laat als 

facilitator deze chaos even bestaan en stel vervolgens 

de vraag: ‘wat is het voorstel tot nu toe?’. Dit zorgt 

ervoor dat er weer structuur komt in het besluit-

vormingsproces. 

Vijf tips voor de facilitator

Tip 1

Als de meeste zorgen geuit zijn en je het besluit aan 

het finetunen bent, kun je als facilitator vragen: heeft 

iemand nog een fundamentele zorg? Zo niet: goed is 

goed genoeg. Het gaat erom dat het besluit werkbaar 

genoeg is voor iedereen om in actie te komen. Beter in 
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actie komen en later bijsturen, dan te lang nadenken 

over het beste voorstel. 

Tip 2

Als de teamleden gaandeweg de creativiteit kwijtraken 

in dit proces, werp dit dan op als bezwaar. Een van

de teamleden kan zeggen: ‘ik heb een zorg rondom 

het voorstel tot nu toe. Ik vind het niet spannend en 

creatief genoeg en ik maak me zorgen dat anderen 

daarom geen zin hebben om eraan mee te werken. 

Ik stel voor dat ...’ 

Tip 3

Als teamleden zich gaan herhalen, dan is de kans groot 

dat zij zich nog niet gehoord voelen. Het helpt dan

om door te vragen op de zorg. Vaak weten mensen 

niet welke zorg zij echt hebben totdat anderen er 

wat dieper op doorvragen. 

Tip 4

Evalueer na afloop van het toepassen van deze metho

diek kort wat wel en niet goed werkte en neem dat 

mee voor een volgende keer. 

Tip 5

Als vrijwel iedereen het eens is over het besluit en een 

of twee deelnemers blijven een fundamentele zorg 

hebben, dan kan de groep besluiten om toch met het 

voorstel aan de slag te gaan. Het helpt dan om aan 

degenen met de zorg te vragen: ‘wat heb je nodig om 

toch met het besluit mee te gaan? Wellicht komen 

zij dan met aanvullingen om het besluit voor hen 

dragelijker te maken. 

Tip 6

Als het besluitvormingsproces vastloopt en er andere 

thema’s naar boven komen die niet gaan over het 

besluit zelf, dan is er iets gaande in de onderstroom 

van de groep. Als dit het proces van besluitvorming 

belemmert, is het raadzaam om dit proces te staken 

en de onderstroom te adresseren. Ook hier is het 

belangrijk om ruimte te creëren voor alle geluiden 

en perspectieven – voldoende tijd is hierbij een 

vereiste.

Tot slot

Deze Integratieve besluitvormingsmethode is geschikt 

voor allerlei soorten teams en bij uitstek voor zelf-

sturende teams omdat voor de toepassing van de 

stappen geen leidinggevende nodig is. Ieder teamlid 

kan de stappen faciliteren. Hiermee biedt deze methode 

zelfsturende teams een manier om voortgang in de 

besluitvorming te houden en tegelijkertijd iedereen 
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betrokken te houden en aan te spreken op eigenaar-

schap en verantwoordelijkheid. 
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