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DIALOQUE SESSIE© 

 
DIALOQUE	SESSIE:	HIGH	PERFORMANCE	VISIE	EN	BESLUITVORMING	IN	HET	

MANAGEMENTTEAM.	
	
	
	

	
	
	 	

	

 Directie- en Managementteams hebben in een context die getypeerd 
kan worden door een hoge mate aan dynamiek en onzekerheid behoefte aan patroondoorbrekend 
denken om andere oplossingen in beeld te krijgen dan de tot nu toe gebruikelijke. Naast gedeeld 
leiderschap, een gezamenlijke goed doorleefde strategische visie en organisatietalent is de 
kwaliteit van de gezamenlijke visie en besluitvorming binnen een Managementteam van essentieel 
belang. Die kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de communicatie in 
het managementteam, waarbij de manier waarop er naar elkaar geluisterd wordt in de praktijk 
cruciaal blijkt te zijn. In dit White Paper gaan wij in op onze visie op de noodzakelijke dialoog 
binnen Directie- en Managementteams die als ontwerpbasis dient voor de DIALOQUE SESSIES die 
wij ontwerpen en mogen begeleiden. 
 
Ons patroonzoekende brein helpt ons in eerste instantie niet echt om vaste patronen te 
doorbreken. Vaste routes en mentale modellen zitten hierbij vaak in de weg. Het uitdagen van het 
denkproces achter mentale modellen en het opnieuw opbouwen van een nieuw en gezamenlijk 
mentaal model is de sleutel tot het in beeld brengen van andere oplossingen dan de tot nu toe 
gebruikelijke. 
 
Met behulp van ‘LSD’ en langs de lijnen van ‘Theory U’ zet een managementteam stappen die 
uiteindelijk leiden tot niveau 4 patroondoorbrekende communicatie. Door af te stemmen op de 
eigen intuïtie en een nieuwe gezamenlijk opgebouwde context, komen op dat niveau 4, nieuwe en 
patroondoorbrekende ingevingen, nieuwe gedachten en initiatieven helder in beeld. Hoe kunnen 
wij paradoxen doorbreken, hoe kunnen wij voortbouwen op elkaars unieke gedachten, hoe kunnen 
wij van mijn idee naar een gezamenlijk opgebouwd en gezamenlijk doorleefd idee komen? 
 
De ontwikkeling naar niveau 4 communicatie gaat via -niet effectieve-replicerende en rituele 
communicatie (niveau 1) en adapterende communicatie (niveau 2). Via de échte dialoog (niveau 3), 
waarbij je actief op zoek gaat naar het perspectief van de ander, wordt uiteindelijk 
patroondoorbrekende generatieve communicatie in het managementteam gerealiseerd: High 
Performance Visie en Besluitvorming in het Managementteam om daadwerkelijk 
patroondoorbrekende resultaten te kunnen realiseren. 
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HIGH	PERFORMANCE	COMMUNICATIE	IN	EEN	MT:	PURE	NOODZAAK.	
	
Directieteams hebben forse uitdagingen op tafel liggen: Transformationele uitdagingen die voortkomen uit wat 
wij ook wel een ‘VUCA world’ noemen: ‘Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous’. Uitdagingen die min of 
meer unieke uitdagingen vormen en voortkomen uit fundamentele, structurele veranderingen in de markt en 
waarop niet zo een twee drie een passend antwoord voorhanden lijkt te zijn. De oplossingen die rond de 

managementtafel al bedacht zijn volstaan in dat geval 
meestal niet, waardoor het vraagstuk steeds weer in 
nieuwe gedaanten op tafel komt. Het is dan ook 
noodzakelijk om op een andere manier in een 
managementteam, patroondoorbrekend met elkaar 
te communiceren om wél die oplossing in beeld te 
krijgen die voor een doorbraak kan zorgen: High 
Performance Communicatie. Centraal in die 
communicatie staat luisteren met een grote L. 
Luisteren op een dieper niveau om uit de vaste 
patronen te kunnen stappen als directie- en 
managementteam zodat andere oplossingen in beeld 
kunnen komen.  Ons brein helpt ons daar echter niet 
zomaar bij. Ons brein is immers gek op vaste 
patronen. 

HET	PATROONZOEKENDE	BREIN.		
	
We weten over het brein, dankzij een toenemende hoeveelheid publicaties uit de neurowetenschap, steeds 
meer. De kern waar wij in dit White Paper voor het gemak vanuit gaan? Drie dingen om ons aan vast te 

houden. Op de eerste plaats is ons brein lui en zal altijd 
de meest gemakkelijke oplossing zoeken die het minste 
energie kost. Daar hoort het gezamenlijk oplossen van 
een complex vraagstuk dus zeker niet bij.  
Op de tweede plaats: het brein is gek op vaste 
patronen, herkenbare ritmes, automatismen en vaste 
routines en zal ook altijd proberen om een verhaal 
kloppend en coherent te krijgen, helaas echter ook als 
dit totaal niet het geval is.  
Het goede nieuws, op derde plaats, is dat ons brein 
(neuro)plastisch en dus prima te trainen is. En daar 
maken wij graag gebruik van om onze eigen 
denkpatronen rond de MT-tafel naar een volgend 

niveau te tillen: je kunt een vraagstuk immers niet oplossen op het niveau waar het ontstaan is, zoals Einstein 
al treffend heeft geformuleerd. Om dit niveau te bereiken is echter wel het een en ander noodzakelijk. Op de 
eerste plaats het onderzoeken van onze eigen en gezamenlijke mentale modellen. Laten wij eens kijken wat 
een mentaal model is. 
  

VUCA WORLD
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MENTALE	MODDELLEN	ZITTEN	VAAK	IN	DE	WEG.	
	
Wij leunen, onbewust, in ons denken en communiceren in hoge mate op vaste neurologische patronen in ons 

brein. Die patronen kunnen 
wij ook mentale modellen 
noemen: een neurologisch 
netwerk van 
vooronderstellingen, 
oordelen en aannames. 
Gebaseerd op eerdere 
gedachtes, op succes- en 
faalervaringen en 
voorkeuren uit het verleden 
en juist veel minder op 
kritisch denken in de 
huidige context en op het 
huidige moment. Mentale 
modellen zullen het mede 
daarom altijd winnen van 
onze beste intenties op het 

moment zelf. Het kost dan ook tijd en energie om mentale modellen inzichtelijk te maken, uit te dagen en -
eventueel- om te vormen. En dat kan alleen met behulp van gezamenlijk inzicht en een bewust ontworpen 
proces.  

NAAR	EEN	NIEUW	GEZAMENLIJK	MENTAAL	MODEL	ROND	DE	MT	TAFEL.	
	
Dat bewuste proces om mentale modellen expliciet te maken en kritisch te onderzoeken start met het durven 
zetten van vraagtekens bij de eigen vooronderstellingen. Ieder heeft immers een eigen preferentie in zijn of 
haar denkpatroon dat een impliciet filter vormt voor die signalen waar wij aandacht aan schenken, wat wij wel 
en niet (willen) horen en opnemen. Wat in hoge mate noodzakelijk en tegelijkertijd de meeste persoonlijke 
moed vergt, is het besef dat wij ons allemaal identificeren met onze eigen vooronderstellingen en waarheden. 
Een aanval op een opvatting zien wij dan in essentie ook als een persoonlijke aanval op onze identiteit.  En dat 
zorgt nog wel eens voor de nodige emoties, ook al laten we die rond de directietafel niet zo snel zien. Dat 
diepgaand beseffen maakt echter ruimte vrij om dat ook terzijde te kunnen zetten: “ik ben niet mijn 
opvatting”. Wat zeker hierbij helpt is het besef dat een ‘ge-dachte’ de verleden tijd is van denken in het hier en 
nu en dus -voor het grootste deel- is geconstrueerd en bepaald door het verleden.   
 
Een neutraal en in de praktijk in Dialoque Sessies breed geaccepteerd hulpmiddel om denkvoorkeuren 
inzichtelijk te maken en het gesprek hierover uit de persoonlijke identificatiesfeer te halen is het toepassen van 

MBTI-typologieën.  In besluitvorming zal een ISTJ bijvoorbeeld 
als eerste op zoek gaan naar de meeste traditionele beslissing, 
terwijl een INTJ juist naar die informatie op zoek is in het 
gesprek die wijst naar de meeste patroondoorbrekende keuze. 
In het gezamenlijke zoekproces naar een nieuw mentaal model 
in het MT zoek je met behulp van MBTI-profielen dan ook niet 
naar de inhoud van de vooronderstellingen zelf, maar naar het 
denkproces achter de vooronderstellingen en daar kunnen de 
preferenties uit het MBTI-model een flinke steun in de rug 
betekenen.  Als die basis voor effectieve communicatie eenmaal 

is gelegd, dan kun je ook de noodzakelijke verdere elementen invullen om High Performance Communicatie in 
het managementteam vorm te kunnen geven: Een RASCI op deelnemers en het formuleren van een uitdagende 
vraagstelling. Laten we daar eens naar kijken. 

MENTALE 
MODELLEN DENKEN DOEN RESULTAAT

Single loop learning: welke ACTIE 
zorgt voor welk RESULTAAT?

Double loop learning: welke DENKEN zorgt voor welke ACTIE?

Triple loop learning: Triple Loop Learning: welke MENTALE MODELLEN geven mijn DENKEN vorm?
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‘ARE	ALL	THE	NECESSARY	BRAINS	IN	THE	BOARDROOM’?	
	

De samenstelling van een managementteammeeting is 
logischerwijs meestal een vast gegeven, een patroon, waarbij er 
echter onvoldoende wordt gekeken of alle noodzakelijke kennis, 
expertise en competenties wel aanwezig is. Essentieel en 
vanzelfsprekend tot enige mate van verbazing leidend, komt het 
geregeld voor dat de eigenaar van het vraagstuk er niet bij is 
omdat hij of zij geen lid is van het managementteam.  Een simpel 
kapstokje kan hierbij helpen: even een ‘RASCI’ langslopen. RASCI 
is een acroniem voor ‘Responsible, Accountable, (wie levert) 
Support, (wie moet worden) Consulted en (wie moet worden) 
Informed’.  Aan de hand van dit acroniem lopen wij dan eerst 
even langs of “all the necessary brains in the boardroom” wel 
aanwezig zijn om met elkaar een diepgaande dialoog te kunnen 
voeren en wie welke rol op dat moment invult rondom het 
vraagstuk dat op de MT-tafel ligt en om een oplossing vraagt.   
	

	

HET	BREIN	IN	DE	ACTIESTAND:	EEN	UITDAGENDE	VRAAG	FORMULEREN.	
	
Ons brein neemt maar 2% van ons lichaamsgewicht in maar gebruikt maar liefst 20% van onze totale 
energiebehoefte. Ons brein wil dan ook vanzelfsprekend, uit energieoptimalisatie, zo weinig mogelijk tijd en 
energie besteden aan vraagstukken die om meer dan een routinematige benadering vragen. Uitzonderingen 
zijn echter die vraagstukken die energie genereren: als het vraagstuk op een positieve, uitdagende manier is 
geformuleerd dan wil ons brein daaraan wel meewerken. Een dergelijke energie genererende vraag begint dan 
ook altijd met “Hoe zouden wij”. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid en creëert de noodzakelijke mentale ruimte 
gecombineerd met actie-elementen.   
 

Goede methodes om de vraag 
diepgaand met elkaar te 
verkennen zijn het toepassen van 
bijvoorbeeld de rode 
denktechnieken nr. 20 ‘De Vraag’, 
nr.  24 ‘Witte Vragen’ en de 
blauwe denktechniek nr. 1 
‘Abstraheer en Concretiseer’ uit 
mijn boek 52 
Patroondoorbrekende 
Denktechnieken voor Managers. In 
essentie komen deze methodes 
echter allemaal voort uit een 
simpel basisprincipe: neem iets 
niet zomaar aan voordat het voor 
iedereen kristalhelder is waar het 
echt om draait. 

 
	 	

RESPONSIBLE
Verantwoordelijk voor de realisatie van het resultaat.

ACCOUNTABLE
(Eind)Verantwoordelijk voor het besluit.

SUPPORT
Ondersteunend aan de realisatie en het 
besluitvormingsproces.

CONSULTED
Moet vooraf geconsulteerd worden, aan te bevelen 
om vooraf te consulteren.

INFORMED
Moet/ kan achteraf geïnformeerd worden.
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PATROONDOORBREKEND	COMMUNICEREN	MET	LSD	EN	LANGS	EEN	U.	
	
In ‘Theory U’ van Otto Scharmer van MIT, wordt een diepgaande veranderbeweging geschetst die ook op 

communicatie binnen een 
managementteam van toepassing 
is. Volgens dit model hebben wij, 
conform de in dit Whitepaper 
eerder besproken voorkeur van ons 
brein voor vaste patronen, de 
neiging om met name op niveau 1 
communicatie te blijven hangen: 
replicerende communicatie. 
Scharmer noemt dit ook wel 
‘downloaden’.  
 
Voor het realiseren van niveau 3 en 
4 communicatie is dan ook een 
geleidelijk ontwikkelingsproces 
noodzakelijk. Je gaat als team niet 
zomaar vanuit niveau 1 naar een 
diepgaande dialoog, oftewel we 
springen niet zomaar van de kelder 
op de zolderetage.  

 
 
 
 
Een rode lijn in de niveaus 2, 3 en 4 is het gebruik 
van een voor iedereen in elke managementtraining 
aangeboden basisinstrument: het LSD-model: 
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. De L 
verschilt echter nogal van karakter op deze vier 
niveaus:  
 

1. Luisteren vanuit een bekend en 
vertrouwd vergaderritueel, 

2. vanuit een wens en noodzaak tot adaptie 
van standpunten,  

3. vanuit een reflectieve onderzoekende 
houding, 

4. of het samen genereren van 
patroondoorbrekende inzichten.  
 

Laten we daar eens verder naar kijken. 
	 	

LUISTEREN

SAMENVATTENDOORVRAGEN

LSD 
Model

U Patroon-
doorbreking

Discussie

Dialoog

Adapteren

ReflecterenU
Downloading Repliceren

Genereren
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NIVEAU	1	COMMUNICATIE.	REPLICEREND	COMMUNICEREN	IN	MANAGEMENTTEAMS.	
	
Niveau 1 communicatie is communiceren volgens de lijnen die wij helaas in de praktijk nog iets te veel 
tegenkomen in organisaties. MT leden luisteren naar elkaar vanuit gewoonte en vertellen elkaar wat zij denken 

dat anderen het liefst willen horen. Er wordt op dit niveau veel rituele taal gebruikt 
die soms bijna bezwerend overkomt. ‘Framing’ is binnen de context van replicerende 
communicatie een veelgebruikt instrument: “Wij zijn het gelukkig al op hoofdlijnen 
eens over dit punt denk ik zo, voordat wij verder de diepte ingaan”. Ons brein zoekt 
op dit communicatieniveau de gemakkelijkste weg, het grootste deel van de 
informatie is immers al bekend, we luisteren alleen maar ter bevestiging van wat wij 
al weten. Alleen die aspecten die passen binnen het gemeenschappelijke dominante 
mentale model worden gehoord en meegenomen: in optima forma selectief 
luisteren. Replicerende communicatie wordt door Otto Scharmer van MIT  in Theory 
U dan ook wel ‘downloaden’ genoemd: wij ‘downloaden’ de noodzakelijke informatie 

die wij al kennen uit ons mentale model, wij repliceren slechts. Ons brein vindt dit een uiterst 
energiebesparende situatie en is hier dan ook zeer content over. Het managementteam voorkomt hiermee in 
ieder geval dat er gesproken wordt over wat er écht aan de hand is! De L uit LSD wordt op dit niveau getypeerd 
door beleefdheid en selectiviteit.  
 
Toch maar een stapje extra dan? Het al eerdergenoemde besef dat een ‘ge-dachte’ de verleden tijd vormt van 
denken in het hier en nu en dus voor het grootste deel is bepaald door het verleden, zorgt voor een duwtje in 
de rug naar niveau 2 communicatie. Laten wij daar dan ook eens verder naar kijken. 

NIVEAU	2	COMMUNICATIE.	ADAPTEREND	COMMUNICEREN	IN	EEN	MT.	
	

Communicatie	op niveau 2 in managementteams is de meest voorkomende 
manier van communiceren die wij aantreffen in MT’s. Niveau 2 communicatie 
wordt getypeerd door de discussievorm, waarna in de meeste gevallen aan het 
einde van de discussie een beslissing wordt genomen. Gericht en aandachtig 
luisteren, zonder tegelijkertijd berichten op de smartphone en tablet in de gaten 
houden en beantwoorden, zorgt ervoor dat het team van downloaden naar 
adaptie van vooronderstellingen en meningen gaat.  Gericht luisteren door actief 
afwijkende informatie te zoeken, te vergelijken met het dominante mentale 

model en daarin te verwerken en aan te passen zodat er een gezamenlijk nieuwe geconstrueerd mentaal 
model kan ontstaan.  MT leden zijn op dit tweede niveau niet bang om confronterend te communiceren, zich 
open te stellen voor de mening van anderen en zich open te stellen voor afwijkende meningen en zienswijzen. 
Op dit tweede niveau zeg je wat je denkt in een team om samen een ander eindstandpunt in te kunnen en 
willen nemen dan het standpunt aan het begin van de discussie: via adaptie van het eigen en het gezamenlijke 
mentale model.  
 
Een steuntje in de rug om actief naar elkaar te luisteren vanuit dit standpunt is het bewust en actief 
ontwikkelen van nieuwsgierigheid. Wat is het meest verrassend, het meest onverwachte in wat er gezegd 
wordt door de ander? De L in het LSD-acroniem wordt op dit niveau dan ook getypeerd door expliciete en 
actieve nieuwsgierigheid. De S legt de nadruk op nieuwe elementen.  Veel van de blauwe denkmethodieken uit 
het boek 52 Patroondoorbrekende Denktechnieken voor Managers kunnen hierbij actief ondersteunen in dit 
ontwikkelingsproces in een managementteam.  Bijvoorbeeld door de denktechnieken ‘Vier Perspectieven’, 
‘Kleur bekennen’, ‘Vijf M’ en ‘PMI’ toe te passen in het managementteam. Maar er kan nog een stap extra 
gezet worden om High Performance Communicatie in het MT te realiseren: met elkaar bewust de dialoog 
vormgeven op communicatieniveau drie: dialogisch communiceren. 
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NIVEAU	3	COMMUNICATIE.	DIALOGISCH	COMMUNICEREN	IN	EEN	MT.	
	
De L in de LSD wordt op dit niveau getypeerd door empathisch luisteren, de S door reflectief samenvatten en  
de D door reflectief doorvragen. Pas door je in te leven en te verplaatsen in het perspectief, het mentale model 
van de ander, ben je immers in staat om die ander ook echt te kunnen snappen en te respecteren. Noodzakelijk 
voor het daadwerkelijk kunnen luisteren in dialogische communicatie is het opschorten van de eigen 

vooronderstellingen, het eigen mentale model. Opschorten om écht te 
kunnen luisteren naar de ander zegt wil zeggen dat je jouw 
vooronderstelling gewoon even niet tot uiting brengt en ook niet 
onderdrukt. Je stalt het tijdelijk vanuit het voor een dialoog essentiële 
begrip dat jij immers niet jouw standpunt bent en daadwerkelijk op zoek 
bent naar het denkproces achter de vooronderstelling van de ander. Dan 
ben je in staat tot echte verbindingszoekende communicatie waarbij je in 
het perspectief van de ander stapt. Het leidende principe bij dialogische 
communicatie is al eerder raak getypeerd door Stephan Covey als “Eerst 
begrijpen, dan begrepen worden” in zijn boek ‘The Seven Habits of Highly 
Effective People’.   
 
Noodzakelijk is dat je de onvermijdelijk optredende polarisaties 

respecteert zonder dit te willen repareren, je houdt hierbij vast aan de spanningen en e stiltes die bijna altijd 
ontstaan. Je creëert op die manier bewust een lege ruimte waaruit generatieve communicatie kan ontstaan: 
niveau 4, maar daar straks over.   
 
 
 
 
Steuntjes in de rug om op dit niveau 3 naar elkaar te luisteren? Zoek iets 
in de ander dat je daadwerkelijk intrigeert en interesseert, zoek iets dat 
uniek is aan de ander. Het helpt tevens om je te realiseren dat alles wat 
de ander denkt zeer waarschijnlijk ook onderdeel is van jezelf. Essentieel 
is het om je af te vragen of jouw standpunt wel zo absoluut noodzakelijk 
is voor het vinden van een goede oplossing. Ondersteunende 
denktechnieken bij dialogische communicatie uit 52 
Patroondoorbrekende Denktechnieken zijn het stellen van ‘Witte’, 
neutrale vragen (denktechniek nr. 24) en de denktechniek nr. 22 ‘Ja! En!’ 
Ook de BreinImpulsen© die draaien om positiewisseling uit de Toolkit 
Breinimpulsen zijn in de praktijk bewezen effectieve hulpmiddelen bij 
dialogische communicatie in managementteams. 
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NIVEAU	4	COMMUNICATIE.	PATROONDOORBREKEND	GENERATIEF	COMMUNICEREN	IN	
EEN	MT.	
	
Vanuit dialogische communicatie ontstaat generatieve communicatie. Je luistert op dit niveau om gezamenlijk 
te creëren, zonder dat je persoonlijkheid en mentale modellen daarbij nog langer in de weg staan. Door af te 

stemmen op de eigen intuïtie, en de 
nieuwe gezamenlijk opgebouwde context 
komen nieuwe en patroondoorbrekende 
ingevingen, gedachten en initiatieven in 
beeld. Hoe kunnen wij paradoxen 
doorbreken, hoe kunnen wij 
voortbouwen op elkaars unieke 
gedachten, hoe kunnen wij van mijn idee 
naar een gezamenlijk gebouwd en 
gezamenlijk doorleefd idee komen?  De L 
uit LSD op dit niveau wordt dan ook 
getypeerd door coachend luisteren om op 
voort te bouwen. Conform de aan 
Michelangelo toegeschreven uitspraak: 
“Het beeld zit al in het marmer ingesloten, 
je hoeft alleen de rest maar weg te 
halen”. De overgang van een dialoog naar 
patroondoorbrekende generatieve 
communicatie kun je echter niet 
afdwingen, het ontstaat of niet.  Toch 
bestaan er ook steuntjes in de rug op dit 
vierde niveau. Accepteer intentionele 
stilte in een zorgvuldig uitgekozen	context 
waarin dit op een natuurlijke manier door 

die omgeving kan ontstaan en kan worden geaccepteerd, doe zo weinig mogelijk, intervenieer niet op rationeel 
niveau.  Ga uit van dit vertrekpunt: ‘Het gaat niet om het vinden van dè juiste oplossing, maar om het 
gezamenlijk creëren ervan’. Behulpzame denktechnieken uit 52 Patroondoorbrekende Denktechnieken zijn de 
meeste groene en gele denktechnieken (dit zijn de intuïtieve denktechnieken t.b.v. het ontwikkelen van 
gezamenlijke visie en beeldvorming en de realisatie van gedragen patroondoorbrekende beslissingen). 
	 	

Het gaat niet om het 
vinden van dè juiste 
oplossing, maar om 

het gezamenlijk 
creëren ervan. 
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EEN	PATROONDOORBREKENDE	DIALOQUE	SESSIE.	
	
 Vision>Decision heeft al veel Managementteams en organisaties mogen begeleiden bij wat wij Dialoque 
Sessies noemen. Het ontwerp van een of meerdere Dialoque Sessies is gebaseerd op de visie op luisteren en 

communiceren zoals dit in dit Whitepaper is 
geformuleerd. Dat kunnen bijvoorbeeld sessies 
zijn rondom Teamperformance met een 
overwegend reflectief karakter (The Team 
Dialoque), sessies rondom 
verandervraagstukken (The Change Dialoque), of 
een Dialoque sessie rondom strategische 
uitdagingen (The Strategic Dialoque). Vaak zijn 
meerdere Dialoque Sessies het verbindende 
element in een integrale veranderaanpak.   
 
Het vraagt vanzelfsprekend om enige tijd, een 
zorgvuldige selectie van een bij de dynamiek 
passende externe locatie en een van de 

reguliere patronen afwijkende basisattitude bij de deelnemers om het gewenste resultaat van de sessie anders 
te willen en kunnen definiëren dan een actielijst aan het einde van de sessie. Een dergelijke Dialoque Sessie 
wordt vanzelfsprekend altijd op maat ontworpen in vijf systematische stappen. 
. 
 
 
 
 
	

  

Dialoque Sessie
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Bronnen:  
 

o On Dialoque. David Bohm. (Routledge). 
o Dialoque. The Art of thinking Together. Bill Isaacs. (Currency, Doubleday). 
o Theory U. Otto Scharmer. (Berret and Koehler) 
o Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman. (Farrer, Straus and Giroux). 
o Questions are the Answer. Hal Gregersen. (Harper Business). 
o The Seven Habits of Highly Effective People. Stephan Covey. (Simon & Schuster Inc.) 
o 52 Patroondoorbrekende Denktechnieken voor Managers. Frank Groot. (Van Duuren Management). 
o BreinImpulsen©. De Toolkit. Frank Groot. (Vision and Decision B.V). 
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GEÏNTERESSEERD,	MEER	WETEN? 
	
Neem dan even contact op, dan plannen wij een moment om elkaar te kunnen spreken of 
kijken samen naar het plannen een (video) call.  
 
Kijk anders ook nog even op de website van Vision>Decision. Daar wordt verder ingegaan op 
effectieve visie- en besluitvormingsprocessen in Strategy & Change, zijn publicaties & tools 
beschikbaar en vind je gelijksoortige onderwerpen als de hier geschetste aanpak in het Game-
change blog.  
 
Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten 
begeleiden in hun ambitie om hun visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen? 
Kijk dan even bij trackrecord op de website. 
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Colofon 
 
 

 
 

 
Dit is een publicatie van Vision and Decision B.V. te Maarssen. 

 
 

 
VISION>DECISION HELPT MANAGEMENTTEAMS EN ORGANISATIES OM HET 
VERSCHIL IN DE MARKT EN DE ORGANISATIE TE MAKEN: CREATING GAME 
CHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS. 

. 
 
Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het 
gereedschap van vandaag, maar het vormgeven van de toekomst met 
patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat 
hierin centraal.  
  
Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en managers te ondersteunen bij het 
realiseren van een organisatie die de regels van het spel herschrijft. Co-makership staat centraal in onze aanpak, 
daarom zetten wij interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig ontworpen en geregisseerde workshops als 
veranderinstrument. Om voor de organisatie concrete resultaten te behalen combineren wij in onze aanpak altijd 
rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit levert houvast en richting, creativiteit geeft ruimte om paden te 
verkennen die nog niet zijn platgetreden.  Die combinatie zorgt voor de mogelijkheid om echt strategisch te kunnen 
vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo combineren wij bekend terrein met onbekende paden: 
de basis voor GameChange. 
 
Wij richten ons bij GameChanging op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en Senior- 
Managers die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie 
bepalend zijn. 
 

Dit White Paper is geschreven door Frank Groot. Frank Groot is oprichter en 
directeur van Vision>Decision met 25 jaar managementervaring en meer dan 
20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en 
trainer die weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het 
verschil kan maken. Hij heeft tot nu toe meer dan 500 workshops in meer dan 
70 adviesprojecten op het gebied van change, visievorming, strategie, 
business-innovatie, en de verdere professionalisering van managementteams 
mogen begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting 
gevend wanneer een gerichte interventie kan helpen om concrete 
eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten. 
 
Frank Groot is bedrijfskundige, een van de 106 door de European Marketing 

Certification Foundation (EMCF) gecertificeerde Register Marketeers, gecertificeerd procesbegeleider van 
innovatieprocessen, gecertificeerd NLP-Mastercoach, gecertificeerd MBTI-coach en gecertificeerd 
intervisiebegeleider. 
 

Vision and Decision B.V. 
Buitenweg 34 

3602 PS Maarssen 
Telefoon: 0346-215482 

Mobiel: 06 413 41530 
frank.groot@visiondecision.nl 

Skype: visiondecision 
Twitter: @FrankNMGroot 
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De modellen, de fasering en de aanpak die in dit document worden beschreven, zijn intellectueel eigendom van 
Vision and Decision B.V. en mogen niet zonder toestemming in welke vorm dan ook worden gebruikt, toegepast 
of gepubliceerd worden, in het geheel of in delen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vision 

and Decision B.V. te Maarssen. 
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