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ORGANISEREN

DIALOOG VOEREN

REFLECTEREN

TOEKOMST CREËREN

Kern
Coördineren, afspraken maken,
wisselende leider, iedereen is
eigenaar, draagvlak creëren

Kern
Waarderend onderzoeken,
omgevingsonderzoek, doorvragen,
actief luisteren, gedeelde
betekenisgeving

Kern
Afstand nemen, vanuit verschillende
perspectieven kijken, feedback vragen

Kern
Resultaat, visie, stip op de horizon,
kernvragen, waardecreatie

Doen
• Een time-out nemen om het van
		 een (heel) andere kant te bekijken:
		 de zonnige kant, de zwarte kant,
		 of als je niets doet, of als je iets
		 heel anders doet, etc.
• Neem 1 minuut rust en stilte.

Doen
• Schrijf het resultaat op voor
		 lange (toekomst) en korte termijn
		 (de bijeenkomst).
• Schrijf op voor wie je aan het werk bent
en waarom.

Doen
• Maak (SMART) afspraken met
		 elkaar en volg die.
• Maak slim gebruik van ieders
		 talenten.

Doen
• Kijk door de ‘ogen’ van de ander.
• Doorvragen op de inbreng van
		 anderen en doorgaan op wat er al
		 (goed) is.

Vragen
• Wat is onze droom?
• Wat inspireert ons?
• Wat willen we bereiken?
• Voor wie doen we het?
• Waarom doen we het?
• Jullie komen in het NOS journaal,
		 waarover berichten ze?

Vragen
• Welke afspraken maken we?
• Wie gaat wat, wanneer doen?
• Hoe werken we met elkaar samen?
• Hoe geven we ons overleg vorm?
• Wie moeten we wanneer
		 betrekken en hoe?
• Hoe en wanneer komen we terug
		 op gemaakte afspraken?

Vragen
• Wat zijn achterliggende principes,
		 beweegredenen, overtuigingen?
• Hoe kun je verder bouwen op
		 wat er al (goed) is?
• Welke betekenis geven wij en
		 andere stakeholders?

Vragen
• Wat hebben we gedaan, voor wie
		 en wat heeft dat opgeleverd?
• Wat gebeurt er als we niks of iets
		 totaal anders doen?
• Welke alternatieven zijn er?
• Wat vindt onze klant, onze
		 manager, onze concurrent er van?
• Hoe past dit bij wet- en regelgeving?
• Hoe past dit in de tijd?
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