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Inleiding
Herken je dat je na een meeting weer 
ontevreden bent over de bijdrage van jezelf of 
de ander(en)? Dat jullie in een vicieuze cirkel 
beland zijn en iedere keer weer dezelfde, 
voorspelbare route nemen, tegen beter 
weten in? En daarna de onvrede eindeloos en 
vruchteloos herhaald wordt in de informele 
subgroep(en) bij de koffieautomaat? Of 
dat de onmacht vooral in je hoofd storend 
rondzingt? Waardevolle besluitvorming in jullie 
samenwerking lijkt dan ver weg. Hoe zorg je 
ervoor dat jij en jouw team verschil maken in 
besluitvormingsprocessen?

De ruimte zit in het leren herkennen waar 
je als persoon, als subteam en als team als 
geheel anders kunt besluiten en interveniëren.
Erken de vicieuze cirkels en eilandjes en 
begrijp waarom zij er zijn.

Als je voor jezelf en samen met het team de 
loops in het functioneren met aandacht tegen 
het licht houdt, wordt de kwaliteit van het 
teamproduct (weer) optimaal. In dit e-boek 
laat ik je zien welke drie ingangen er zijn om 
de besluitvorming in jouw team te verbeteren.

Ontdek hoe bewustere besluitvorming meer 
grip op jullie samenwerking brengt.

drs. Suzanne van Veen
Trainer | Coach | Veranderkundige
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• Waarin iedereen positie heeft, weet wat zijn 
   verantwoordelijkheden zijn en deze ook neemt.
• Dat begrijpt en oppakt wat de essentie is. Waarbij ‘First things 
   first’ geldt en er eenduidigheid is over die prioritering. 
• Dat met elkaar de momenten herkent waarop het vastloopt of 
   juist beweegt. En daar dan samen werk van maakt en doet wat 
   nodig is.
• Waarin successen herkend en gevierd worden. 
• Waarin ruimte is voor ieders specialisme, waarheid, wijsheid en 
   ervaring. 
• Waarin de gezamenlijke taak, de rollen en verwachtingen steeds 
   opnieuw verhelderd en waargemaakt worden. Als 
   vanzelfsprekend onderdeel van het samenwerken. 
• Waarin de benodigde onderlinge support in kaart gebracht is en 
   blijvend op de agenda staat. 
• Waarin blijvend leren part of the deal is. 

Verbinden, duiden, 

focussen en begrenzen
Succesvolle teams weten waar de besluiten 
genomen worden en waarom dáár. En weten 
hoe je afspraken maakt en met elkaar ‘draagt’.

Een succesvol team dat meerwaarde oplevert 
is een team:
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Als je in je organisatie alle betrokkenen 
werkelijk betrekt in de besluitvorming, 
bevordert dat ieders eigenaarschap. Het 
verbindt, duidt, focust én begrenst. Het 
nodigt uit om persoonlijke weerstanden en 
drijfveren met elkaar te verzakelijken op die 
momenten in de relaties waarop zij aan de 
orde zijn. De dynamieken van samen & apart 
en vertrouwen & scepsis fungeren dan als 
kwaliteitsmechanismen in de samenwerking.

Als je met elkaar weet hoe je daadwerkelijk 
samenwerkt op die momenten dat je 
daarvoor bij elkaar bent, ben je als team en als 
teamlid van meerwaarde. Het begint met het 
herkennen van de vicieuze cirkels en eilandjes 
en leren begrijpen waarom zij er zijn. Ik laat 
je de drie ingangen zien waarmee je als team 
voor waardevolle besluitvorming zorgt.

“Persoonlijke 
weerstanden met 

elkaar verzakelijken 
brengt eigenaarschap.
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3Drie ingangen om 

de besluitvorming 

in jouw team te 

verbeteren
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1Besluitvorming in je 

eigen hoofd
Dit is het kleinste en soms meest ‘eenzame’ eilandje in een 
organisatie. Weet jij wanneer en waarom je afhaakt in een 
gezamenlijke meeting? Herken je die momenten waarop je weliswaar 
nog aanwezig bent in de situatie, maar dat daar dan ook alles mee 
gezegd is? Dat wat je bezighoudt vindt plaats in je hoofd, zonder dat 
je je collega’s daarvan deelgenoot maakt. Je werkt samen met jezelf.

Weten wat je belemmert om met anderen te delen wat jou 
bezighoudt, geeft inzicht in datgene waar je juist energie, verbinding 
en werkplezier van krijgt. 

Persoonlijk anders besluiten en anders interveniëren
De onderlinge samenwerking wordt versterkt als de teamleden 
zichzelf kennen. Weten en duiden wat belangrijke triggers voor je zijn 
in je relaties met anderen en daarmee kunnen omgaan helpt. 

Voorwaarden om tot je recht te komen in samenwerking
Neem serieus wat je bevalt en wat je niet bevalt in de samenwerking 
met anderen. Begrijp wat dat zegt over wat jij nodig hebt om 
tot je recht te komen. Herken wat het betekent om voor jezelf 
en met elkaar te organiseren wat je van elkaar nodig hebt in de 
samenwerkingsrelatie.

Creëer inzicht in je eigen besluitvormingsprocessen
Wat kom je tegen in het duidelijk overdragen van je eigen visie en 
het concreet aansturen vanuit die visie? Welke drempels moet jij 
bijvoorbeeld over voordat je hardop je bijdrage levert? Is die bijdrage 
meestal vanuit tevredenheid of meer vanuit wat je niet bevalt in de 
gang van zaken? Hoe verhoud je je tot de andere aanwezigen? Het 
werkt als je je eigen overtuigingen over je positie in een gedeelde 
situatie met anderen leert kennen. Die overtuigingen zijn niet 
altijd (meer) waar en kunnen je positie in groepssettings behoorlijk 
belemmeren. 
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1Ontwikkel draagvlak
Leer jezelf te begrijpen en daarna(ast) de ander. Prioriteer jezelf als 
ontwikkelingsingang en begrijp jezelf in relatie met de ander. Het 
heeft zin je eigen interpretatiekader te ontwikkelen. Je schat daarmee 
gebeurtenissen op waarde en onderkent je persoonlijke vragen.

Ken je persoonlijke scepsis
Veel mensen realiseren zich niet wat de dagelijkse impact is van 
eerder genomen besluiten, die niet meer van toepassing zijn, maar 
zijn verworden tot belemmerende overtuigingen. Als je je niet in de 
gang van zaken kan vinden en je uit dat niet op dat moment, omdat 
je niet gelooft dat het anders kan, dan loop je het risico steeds verder 
af te haken. Dat is een onbewuste gemiste kans. Het werkt als je je 
bewust bent van jouw beeldvorming over de samenwerking met 
anderen. Het zegt iets over welke voorwaarden jij (soms te onbewust) 
stelt aan een effectieve samenwerking. En het helpt als je vanuit 
tevredenheid en ontevredenheid weet en durft te sturen. Het maakt 
duidelijk waar je staat en waar je voor staat.
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2Besluitvorming in de 

subgroep
Overal waar mensen zich organiseren vormen zich subgroepen. Ook 
in teams. Kleine groepen waar met elkaar wordt gepraat over het 
samenwerken. Collega’s zoeken elkaar op omdat zij herkenning en 
bevestiging bij elkaar vinden. Je deelt iets met elkaar wat (nog) niet 
lukt als je in het totale teamverband bijeen bent. Frustraties worden 
gedeeld over wat zich afspeelt, verontwaardiging geuit over wat mist 
en verzuchtingen over waar het eigenlijk naartoe zou moeten. 

Vaak wordt dit verschijnsel als bedreigend gezien voor de 
gezamenlijke taak. Dat is deels ook waar. Als de besluitvorming 
plaatsvindt buiten de momenten en plekken dat je met elkaar 
samenkomt, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het product 
waarvoor je met elkaar staat. De zichtbaarheid vertroebelt en de 
transparantie neemt af. Overleg buiten de gezamenlijke setting zorgt 
dan voor een ‘bondjes- of eilandjescultuur’.

Maar subgroepen en informele circuits zijn ook waardevol. Als 
subgroepen zorgen voor nuance, beter begrip van jezelf en de ander 
en (tijdelijke) tussenfasen in de besluitvorming, zijn ze juist van 
waarde. Een overzichtelijke basis met bewust gekozen steunende en 
begrijpende anderen. Bewust kiezen of en wat je met elkaar deelt 
komt besluitvorming ook ten goede.

In de subgroep anders besluiten en anders interveniëren
Probeer je bewust te zijn met elkaar van het waarom van de 
subgroepen. Begrijp wat het waardevolle is van de subgroep(en) en 
ook wat uit de subgroep in het grotere geheel meer ruimte verdient. 
Het met elkaar bewust hierin kiezen wat gedeeld wordt, werkt 
constructief.
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• Waar zeggen jullie met elkaar in klein verband ja en nee tegen? 
• Wat vind je bij elkaar in de subgroep en waarom? 
• Waarin is het elkaar bevestigen steekhoudend en wanneer is het 
   minder valide?
• Wat maakt dat je erkenning en bevestiging wel in een kleinere 
   setting vindt en niet in de grotere gezamenlijke?
• Wat zijn de voordelen en de nadelen van de subgroep? 
• Wat verdient in het grotere geheel meer ruimte en hoe zorg je er 
   samen voor dat dit onder de aandacht wordt gebracht?
• Wat moet er vanuit de subgroep breder gedeeld worden voor de 
   zichtbaarheid en toetsbaarheid van het geheel en wat niet?

Als ieders persoonlijke tevredenheid over de gezamenlijke inhoud, 
de gang van zaken en de manier waarop met elkaar gewerkt 
wordt, onderdeel uitmaakt van het werken als geheel, ontstaat een 
transparanter team. Het duiden van wat het spannend maakt per 
persoon en wat dit voor het functioneren van het team betekent, 
is de moeite meer dan waard. Een team functioneert zoveel beter 
naarmate de teamleden meer bereid zijn elkaar hierin duidelijkheid te 
geven. 

Achterhalen wat aan een subgroep ten grondslag ligt en deze 
invloeden op een gerichte manier inzetten versterkt de kwaliteit van 
het teamproduct.

Teams die hierin vaardig zijn, zien vaker de gemiste kansen in 
samenwerken en weten welke vicieuze cirkels moeten stoppen. En 
pakken op wat perspectief brengt.
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3Besluitvorming op 

teamniveau
De manier waarop gewerkt wordt heeft een grote invloed op het 
besluitvormingsniveau. Wie bepaalt de prioriteit, de urgentie en de 
inhoud? 

Zien en begrijpen welke besluitvormingsprocessen en persoonlijke 
voorkeuren van invloed zijn op het (vast)lopen van de samenwerking 
zijn van wezenlijk belang.

• Weet je waar en wanneer het gezamenlijke functioneren een 
   boost krijgt? 
• Waar blijven jullie het liefst van weg of gaan jullie aan voorbij?
• Wat en waarin hebben jullie als team met elkaar te maken 
   (letterlijk en figuurlijk) en ook: wat niet?
• Hoe maken jullie vruchtbaar werk van de verschillende 
   invalshoeken en specialismen in het team?
• Hoe sturen en structureren jullie de situatie door middel van 
   bewuste interventies?
• Wat gebeurt er als jullie met elkaar in een setting zijn?
• Hoe sturen jullie op aanwezigheid en betrokkenheid?
• Wat gaat er verloren en wie heeft het hoogste woord? En 
   wat betekent dit voor ieder apart?
• Heeft iedereen een duidelijke taak en positie binnen dit 
   team?

Het werkt als alle betrokkenen positie innemen vanuit wat hen bevalt 
én vanuit wat hen níet bevalt binnen het kader van de samenwerking. 
Als iedereen de situatie stuurt, positie inneemt en eigenaarschap 
neemt voor de eigen aanwezigheid, bijdrage en rol, ontstaat 
beweging. 

Als je de gebruikelijke loops in je team herkent en begrijpt heb je 
meteen de ingang te pakken voor de uitweg uit die loops!
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3Herken illusies én je gemiste kansen
Herken het ‘meer van hetzelfde’: dat wat niet oplevert, energie lekt 
en verzandt. Daarvoor heb je elkaar nodig in het contact en de 
bereidheid om te begrenzen en te stoppen wat niet (meer) werkt.

Om ervoor te zorgen dat je als team om niemand heen werkt, is een 
focus op ieders bijdrage essentieel. Gezonde teams weten dat het 
alert zijn op en betrokken zijn bij bewegingen van in-en uitsluiten 
onderdeel uitmaken van het werk. Het hoort erbij dat mensen in 
zichzelf en met elkaar deze bewegingen maken. Het erop kunnen 
rekenen en vertrouwen dat iemand zich meldt én het elkaar erbij 
betrekken en de ander uitnodigen als je daar twijfels over hebt zijn 
rijke samenwerkingsdynamieken. Omdat ze raken aan kwetsbare 
persoonlijke gebieden –individuele waarden en normen- is het van 
belang jezelf en elkaar hierin te begrijpen voor wat nodig is om met 
elkaar het werk te doen. 

Een gedeelde visie op hoe je dit doet en op de grenzen en 
mogelijkheden van ieders eigen verantwoordelijkheid geeft grip op en 
betekenis aan samenwerking.



Ik begeleid individuen, teams en organisaties 
die een verandering willen, maar niet geloven 
dat dat kan. Juist op die momenten dat je 
scepsis het lijkt te winnen van wat jij graag wilt 
veranderen, ben ik alert. 

Je bent echt tot meer in staat dan je denkt als 
je erkenning ervaart in wie je bent en wat je 
kunt. Het gaat er dan niet om dat je wezenlijk 
verandert. Het gaat erom dat je herkent wat 
je als vanzelf doet. Dat je weet en begrijpt 
waarom je dat zo doet. Dat je bewust kiest wat 
je daar verder mee wilt én dat je die stap(pen) 
zet die je zo graag wilt zetten. Meestal 
betekent een keuze voor iets anders ook dat 
je kiest voor het minder bekende. Dan werkt 
het om support te organiseren, omdat dat iets 
anders van je vraagt. 

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring op het gebied 
van professionele en persoonlijke ontwikkeling 
en veranderkunde. Ik kijk dan ook graag 
met je mee, juist op die momenten waarop 
jij (onbewust) besluit dat je wat jij graag wilt 
niet mag of niet kan! Met jouw scepsis werk ik 
graag.

“Het gaat erom 
dat je herkent 

wat je als vanzelf 
doet.

+31 6 15076566
www.suzannevanveen.nl


