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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?”

CHECKLISTS – terugkerende acties bekijken, helpt om gewoontes te bouwen
De Facilitator leest de checklist op en vraagt de rol(len) “ja of nee”, geen discussie

METRICS – weten hoe de cirkel ervoor staat
De Facilitator leest de metric op en vraagt de rol(len) om een korte toelichting.
Een vraag mag, discussie niet

AGENDA BEHANDELEN – spanningen verhelderd en omgezet in actie
Agenda punten worden één voor één behandeld volgens vaste stappen.
De facilitator behandeld alle punten. Tussentijds punten toevoegen mag.
Let op: het is niet noodzakelijk om alles volledig op te lossen, wel om voldoende belegd
te hebben om na de meeting mee vooruit te kunnen (actie boven perfectie) 

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

A De Facilitator vraagt: “Wat heb je nodig?”

B De eigenaar van het punt betrekt anderen (zie achterzijde)

C De Secretaris legt de acties of uitkomsten vast

D De Facilitator vraagt: “Heb je nu wat je nodig hebt?”

5
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

4
PROJECTEN UPDATES – voortgang van het werk dat we doen als cirkel
De Facilitator vraagt per persoon, rol of project wat de voortgang (of wijziging) is die
voor iedereen relevant is om te weten. Als er niks gebeurd is, dan is een “geen update”
voldoende. Een vraag mag, discussie nietVe
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6B 5 ROUTES OM TE KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

6B Voorbeeldvragen – die je als Facilitator kan gebruiken om van spanning naar actie 
te komen

VRAAG OM EEN 
ACTIE

VRAAG OM EEN 
UITKOMST/ 
PROJECT

• Wat heb je nodig?
• Wat is de eerstvolgende actie?
• Aan welke rol vraag je dit?
• Vanuit welke rol vraag je dit?
• Is er een rol die hierover beslist?
• Is dit eenmalig of doorlopend?
• Is dit een actie of een verzameling van 

acties waar een uitkomst bij hoort?
• Heb je nog meer nodig?

• Is met het vastleggen van deze actie je 
spanning voldoende belegd?

• Past het bij jouw rol om deze 
actie/project op te pakken?

• Is dit voor jou duidelijk genoeg 
opgeschreven?

• Wil je dat zelf toevoegen aan de 
agenda?

Een combinatie van bovenstaande opties vragen mag natuurlijk ook. Het gaat erom dat
JIJ krijgt wat je nodig hebt.

VRAAG OM 
INFORMATIE/ 
HULP

DEEL 
INFORMATIE

PROBEER IETS TE 
VERWACHTEN VAN 
EEN ROL

Holacracy is een trademark 
van HolacracyOne, LLC

Een actie is een enkele fysieke/zichtbare handeling
die iets een stap voorwaarts brengt

Een project is een eindpunt (doel) om te bereiken met 
daaronder een of meerdere concrete acties/stappen

Vraag om data, meningen, ideeën. Om helderheid te
krijgen of om zelf in je rol verder vooruit mee te
kunnen

Deel de informatie die jij graag aan iedereen die 
aanwezig is vertelt

Nieuwe verwachtingen kunnen alleen via Governance 
bepaald worden. Leg in deze operationele meeting wel
vast wie dit in de governance meeting introduceert
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