
Oplossingsgerichte besluitvorming in teams
Doorbreek de vicieuze cirkel van teambesluiten die niet worden nageleefd



Programma presentatie 

• Definitie teambesluit

• Theorie gedragsbeïnvloeding

• Implementatie technieken

• Demonstratie Oplossingsgericht Team PvA

• Vragen & evaluatie

2



Wat is een (team)besluit?

Een besluit gaat altijd over gedrag en gedragsverandering



Wat is lastig aan teambesluiten?

• Organisatieverandering gaat vaak fout bij implementatie. 

• Implementatie draait om gedragsverandering.

• We onderschatten hoe moeilijk gedragsverandering is.



Theorie gedragsbeïnvloeding

Bewust gedrag wordt gestuurd door 3 soorten 

overwegingen:

1. Waar leidt dit gedrag toe? 

2. Wat vinden anderen van dit gedrag? 

3. Kan ik dit ook echt? 

1+2+3 => ervaren controle over eigen gedrag.
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Theory of Planned Behavior (Ajzen)



Icek Ajzen over gedragsbeïnvloeding

"Als je iets wilt veranderen,

zul je allereerst het gedrag

dat je wilt zien duidelijk moeten

definiëren. Dat is de belangrijkste 

stap in het hele proces. En het is verbazingwekkend 

hoeveel mensen hier nooit over nadenken..." 
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Cruciale stappen gedragsbeïnvloeding

1. Medewerkers motiveren om het gewenste gedrag te 
gaan vertonen

2. Zorgen dat medewerkers hun intentie tot dit gedrag 
ook kunnen uitvoeren (hulpbronnen en obstakels)

Mogelijke obstakels:
- Intentie vergeten
- Gedrag uitstellen
- Verandering van mening
- Onderschatting situatie
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Maar hoe dan?

Medewerkers motiveren:
 Laat medewerkers zelf het besluit formuleren
 Vraag actief naar andere meningen
 Geef medewerkers die niet achter het besluit staan invloed op 

het besluit

Zorg dat medewerkers het gedrag ook echt uitvoeren:
 Laat medewerkers het gedrag vertalen naar kleinere stappen
 Houd rekening met obstakels:

- Inventariseer vóóraf mogelijke obstakels
- Bedenk vóóraf manieren om genoemde obstakels op te lossen

 Laat medewerkers reminders instellen
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Implementatie technieken

• Anticiperen op obstakels en tegenslag
• Oplossingsgerichte brainstorm
• Oplossingsgericht Plan van Aanpak
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Herkomst implementatie technieken

• SKILLS® trainingsmethodiek (TNO)
• Oplossingsgerichte gespreksvoering
• Deep Democracy

Positieve psychologie
11



Demonstratie Oplossingsgericht PvA

Stel wij zijn een team……. wat spreken we af?

1. Meer feedback geven
2. Minder overwerken 
3. Papierloos werken
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Disclaimer

Het opstellen van een oplossingsgericht 

Team Plan van Aanpak is géén trucje om 

mensen over te halen iets te doen wat zij 

niet willen.
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Oplossingsgericht Plan van Aanpak

• Stap 1: Teambesluit o.b.v. stem minderheid

• Stap 2: Inschalen teambesluit 

• Stap 3: Acties en voorwaarden concretiseren 

• Stap 4: Identificeren en oplossen obstakels

• Stap 5: Reminders instellen

• Stap 6: Gewetensvraag
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Vragen & Evaluatie
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