
Training: C.O.N.S.E.N.T

Inclusieve besluitvorming met c.o.n.s.e.n.t.

Faciliteren – deep-democracy - groepsdynamiek



Training: C.O.N.S.E.N.T

Inchecken

Pauze bepalen

Presentatie

Oefenen met agendapunten



Hoe zit je erbij?

Waar loop jij tegenaan tijdens
vergaderingen? 

Wat wil je leren?

Training: C.O.N.S.E.N.T



Pauze – hoe laat en hoe lang?



Waarom C.O.N.S.E.N.T 

- Gelijkwaardigheid- Verantwoordelijkheid- Vrijheid
- Duurzame oplossingen
- Middel, niet het doel





C.O.N.S.E.N.T 

- Creatie
- Open mind- open blik
- Neutraal
- Same Value- gelijkwaardigheid
- Enrichment - verrijking
- New insight- nieuwe inzichten
- Treasure- schat



Geschikt voor

Inspiratie
Besluiten nemen
Beleid maken





Belangrijk voor de vorm

• Werk met een facilitator (=rol)
• Gebruik check-ins 
• Notulen
• Weeg af wanneer je vertraagt en versnelt
• Goede voorbereiding bij grote groepen



Bij meningsvorming kan je eerst voorbereiden door een 
‘driver’ te maken. Een driver beschrijft de beweegreden 
en is altijd als volgt geformuleerd: 
• De observatie: wat gebeurt er waarneembaar, zodat er 
geen discussie over is? 
• Het effect op de organisatie: de invloed die de situatie 
heeft 
• De gewenste situatie: welke eindstatus zouden we 
graag bereiken? (nog niet de oplossing)
• De impact: wat bereiken we wanneer we bij de 
eindsituatie komen?

Consent/herkenning op de driver! 



Sluit af met:

1. Wie wil betrokken zijn bij de uitwerking? (energie en 
motivatie voor het onderwerp) 
2. Van wie is het handig om betrokken te zijn bij de 
uitwerking? (ervaring, expertise, netwerk) 
3. Wie moet betrokken zijn bij de uitwerking (expertise, 
mandaat)
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