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CHECK-IN RONDE – Landen in het overleg door te delen hoe je erbij zit
De Facilitator vraagt: “Wat is je check-in?”

ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN – Alles wat handig is om vooraf te weten
De Facilitator vraagt: “Zijn er huishoudelijke mededelingen?”

AGENDA OPSTELLEN – Een eerste lijst van punten om te bespreken
De Facilitator vraagt: “Wie heeft er een punt voor de agenda?”
De Secretaris legt alle genoemde punten vast met 1-2 woorden als label per punt

AGENDA BEHANDELEN – rol- en policy-wijzigingen die we kunnen gaan proberen
Agenda punten worden één voor één behandeld volgens vaste stappen

CHECK-OUT RONDE – Reflecteren om te leren en om af te sluiten
De Facilitator vraagt: “Wat is je reflectie op deze meeting?”

A
PRESENTEER VOORSTEL – vertel wat jouw oplossing is
De Facilitator vraagt: “Wat is je spanning en hoe wil je die oplossen?”
Alleen de eigenaar van het punt praat, indien nodig kan je om hulp vragen om tot een 
eerste voorstel te komen. De Secretaris legt het voorstel vast

B
VERHELDERENDE VRAGEN – iedereen begrijpt wat het voorstel is
De Facilitator vraagt: “Wie heeft er een vraag?”
Iemand vraagt, de eigenaar van het punt antwoordt. Vraag voor vraag, geen discussie

C
REACTIE RONDE – alle reacties op tafel
De Facilitator vraagt: “Wat is jouw reactie op dit voorstel?”
Iedereen (behalve de voorsteller) geeft een reactie, geen discussie

D
TOELICHTEN EN AANPASSEN – een aangepast voorstel
De Facilitator vraagt: “Wil je nog iets toelichten of aanpassen aan je voorstel?”
Alleen de eigenaar van het punt praat
Eventueel legt de Secretaris wijzigingen in het voorstel vast

E
BEZWAREN RONDE – het voorstel aangenomen of bezwaren op tafel
De Facilitator vraagt: “Zie je een reden waarom het aannemen van dit voorstel 
schadelijk of een stap terug is? Ja of nee?”. Zie de achterzijde voor als iemand “ja”
zegt, als iedereen “nee” zegt is het voorstel aangenomen

F

INTEGRATIE – gezamenlijk tot een betere oplossing komen
(deze ronde is er alleen als er bezwaren zijn) 
Bezwaren worden één voor één behandeld
De Facilitator vraagt aan degene die het bezwaar gemaakt heeft: “Wat is jouw 
suggestie om dit voorstel aan te passen zodat het zowel jouw bezwaar als de 
originele spanning oplost?” Iedereen mag meehelpen
(nadat alle bezwaren geïntegreerd zijn is er opnieuw een bezwaren ronde)
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4E BEHANDELEN VAN BEZWAREN

Stap 3: Getest: Als iemand erom vraagt kan de Facilitator het bezwaar testen met deze 
vragen. Je stelt beide kanten van deze criteria en je vraagt degene met het bezwaar een keus 
te maken en een kort voorbeeld/toelichting te geven

4E Tip: Niet geldige bezwaren zijn niet perse slecht. Als jouw bezwaar niet geldig is: zet ze 
zelf op de agenda of draag ze over aan een rol die er voor verantwoordelijk is

4F
Tip: Bij integratie gaat het om het doel dat je gezamenlijk hebt. Er is een concrete 
spanning en een concrete reden waarom het voorstel schadelijk is. Met een korte 
discussie kom je er typisch uit wat voor de hele cirkel een stap vooruit is

Stap 1: Benoemd: De Facilitator vraagt: “Wat is precies je bezwaar?”

Stap 2: Vastgelegd: De Secretaris legt in het notitie gedeelte vast wat precies het bezwaar is

Vind je dit voorstel schadelijk of 
een stap terug is? En hoe?

Vind je dit voorstel onnodig of 
onvolledig?

of

Heb je nu een nieuwe spanning 
door dit voorstel? En wat?

Was dat al een spanning voordat 
dit voorstel besproken werd?

of

Weet je dat dit gaat gebeuren? 
En hoe?

Anticipeer je dat dit gaat 
gebeuren?

of

Wordt grote schade gedaan, 
zelfs voordat we kunnen 

aanpassen? En wat?

Is het veilig genoeg om te 
proberen (wetende dat we 

morgen weer kunnen 
aanpassen)?

of

Beperkt dit voorstel een van jouw 
rollen? Welke en hoe?

Help je een andere rol of de cirkel 
in het algemeen?

of

Het voorstel gaat tegen de regels van Holacracy in bijv 
omdat het buiten de verantwoordelijkheid van de cirkel 
ligt of geen geldige governance output is (automatisch 

geldig)

Geldig 
bezwaar


