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Oplossingsgericht vergaderen 
 

I. Wat is oplossingsgericht vergaderen? 

 

Oplossingsgericht vergaderen is doelgericht en positief communiceren om samen bepaalde resultaten te 

gaan behalen. Oplossingsgericht vergaderen kenmerkt zich doordat doorlopend wordt gestuurd op nut, 

problemen en verbeterbehoeftes worden onderkend en omgebogen naar gewenste resultaten, wordt 

geleerd van wat werkt en doorlopend aandacht is voor progressie in de richting van het doel.  

 

II. Hoe ziet de structuur van een oplossingsgerichte vergadering eruit? 

 

Er zijn drie onderdelen van een oplossingsgerichte vergadering, te weten de voorbereiding, de uitvoering 

en de follow-up.  

 

De voorbereiding bevat: 

1. De nuttigheidsvragen: wat zou er in de vergadering aan de orde moeten komen wil het een 

nuttige tijdsbesteding zijn? wat zou er per onderwerp aan de orde moeten komen wil het nuttig 

zijn? waaraan zouden we na afloop van de vergadering merken dat het een nuttige vergadering is 

geweest? 

2. De agenda: er zijn vaak standaardonderdelen in een vergaderagenda en ook specifieke thema’s 

voor die betreffende vergadering. Bij elk onderdeel zijn de beide type nuttigheidsvragen relevant 

om een idee te krijgen over de inhoud van dat onderdeel. Daarnaast is de manier waarop het 

agendaonderdeel wordt aangepakt en besproken een relevante vraag in de voorbereiding. Zo 

krijg je een idee over de werkvorm die je wilt gebruiken per onderwerp. 

3. De “spelregels”: vaak zijn de “spelregels”  wel bekend bij de aanwezigen en loopt het automatisch 

zoals het is afgesproken. Het gaat dan om spelregels over wie de voorzittersrol heeft, tijdstip en 

duur van vergaderen, aanwezigheid en afwezigheid, pauzes etc. Bij oplossingsgericht vergaderen 

benutten de deelnemers de spelregels die voor hen werken in hun werkcontext. De spelregels 

kunnen daarom per team en per context verschillend zijn. 

 

De uitvoering is de vergadering zelf, waarbij de diverse onderwerpen op de agenda worden besproken op 

een oplossingsgerichte manier. Zie verder bij: basisinterventies bij oplossingsgericht vergaderen en de 

interacties in een oplossingsgerichte vergadering. 

 

De follow-up krijgt al tijdens de vergadering aandacht, doordat na elk agendaonderdeel activerend wordt 

geëvalueerd. Activerend evalueren is terugblikken op wat er net is besproken en selecteren wat er 

bruikbaar is voor een volgende stap voorwaarts. Daarnaast krijgt de follow-up aandacht na afloop van de 

vergadering, als de deelnemers gaan toepassen en doen wat ze bruikbaar vinden. En tenslotte krijgt de 

follow-up aandacht in een volgend overleg moment als de progressie wordt gemonitord (wat gaat er 

beter? Wat is er al bereikt? Hoe is dat al gelukt? Wat heeft dat al opgeleverd? Wat willen we verder 

bereiken?).  
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III. De basisinterventies bij oplossingsgericht vergaderen 

 

Oplossingsgerichte basisinterventies zijn: 

1. Wat is nuttig om over dit onderwerp te bespreken? 

2. Wat gaat er al goed ten aanzien van dit onderwerp? 

3. Wat willen we veranderen en verbeteren ten aanzien van dit onderwerp? 

4. Wat willen we verder bereiken ten aanzien van dit onderwerp? 

5. Wat weten we over wat werkt om te bereiken wat we willen bereiken?  

6. Op welke ideeën brengt ons dit voor een stap in de goede richting? 

7. Hoe en wanneer gaan we verder? 

 

IV. Hoe zien de interacties eruit in een oplossingsgerichte vergadering? 

 

In een oplossingsgerichte vergadering zijn de deelnemers actief betrokken bij de diverse 

agendaonderwerpen (bijvoorbeeld door het gebruik van paralleliserende werkvormen).  

 

Plenaire informatie overdracht door 1 persoon gaat in korte blokjes (bij voorkeur niet langer dan circa 5 

minuten). De deelnemers zijn actief betrokken doordat ze bepaalde oplossingsgerichte vragen worden 

gesteld om tijdens of na de informatieoverdracht mee bezig te gaan.   

 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de rijkheid van verschillende invalshoeken van de deelnemers. 

De meningen kunnen naast elkaar bestaan en worden geëxploreerd. Discussies over meningen vinden pas 

plaats nadat de deelnemers de gelegenheid hebben gehad om elkaars invalshoek goed te begrijpen, 

bijvoorbeeld door samenvattingen in de woorden van de deelnemers. 

 

Convergeren vindt plaats door middel van bijvoorbeeld de consensusvraag: waar zijn we het allemaal over 

eens? 

 

Uitingen dat iets niet nuttig wordt gevonden worden serieus genomen en onderzocht. Hoe zouden we de 

bespreking van dit onderwerp nuttiger maken?  

 

Klachten en problemen worden onderkend, om vervolgens om te buigen naar positieve doelen. Dus van 

“wat een deelnemer niet wil”  naar “waar de deelnemer voor pleit, wat hij wel wil”.  

 

Problemen of doelen die buiten de eigen invloedssfeer worden geformuleerd worden omgebogen naar de 

eigen invloedssfeer. Dus als er een probleem is dat buiten de eigen invloedssfeer ligt dan is de vraag “hoe 

heb jij last van dit probleem?” En als de gewenste situatie buiten de invloedssfeer ligt dan is de vraag  

“ Stel dat het beter gaat, wat doe jij dan anders?”  

 

De kracht van individuele deelnemers wordt benut, door positieve inbreng te erkennen en waarderen. 

Een werkvorm die kan worden gebruikt is bijvoorbeeld de complimentenmuur. 

 

Successen worden onderkend en van successen wordt geleerd. Hoe kregen we dit succes voor elkaar? 

 

 

 


