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Elke 1e dag van de maand van 16.00 – 17.00 uur vindt er op de locatie Ridderspoor een Ronde Tafel plaats, 
ook als deze dag op een zaterdag of zondag valt. Dan wordt er een voorstel besproken van iemand die een 
knelpunt signaleert en een voorstel voor verbetering heeft. Iedereen kan een voorstel indienen. Dit 
gebeurt uiterlijk een week van te voren. Dit voorstel hangt op de overdrachtsplek en wordt rondgemaild. 
Het bestaat uit één A4 waarin het knelpunt en het voorstel met argumenten beknopt wordt toegelicht: 
 

Ronde tafel voorstel 

Indiener  

Datum indiening  

Onderwerp  

Beschrijving voorstel (zo concreet mogelijk) 

 

Argumenten/ Redenen voor het voorstel (Waarom is het nodig) 

 

Wat is nodig om het te realiseren (kosten, middelen, mensen, etc.) 

 

Definitieve voorstel (na de ronde tafel) 

 

Ingangsdatum voorstel: 
 
Iedereen mag komen om hierover mee te praten en te beslissen. Aanwezigheid is vrijwillig. Als er 
minimaal zes deelnemers aanwezig zijn wordt er een besluit genomen. Dit besluit wordt geëvalueerd na 
twee maanden. Is het naar wens? Dan is het een definitieve nieuwe regel of manier van werken. 

 

Aanpak  
 

 Er wordt gevraagd wie gespreksleider wil zijn. 

 De gespreksleider leest het voorstel voor. 

 Iedereen krijgt om de beurt na elkaar de ruimte om erop te reageren. 

 Er is geen sprake van discussie, ieder spreekt om de beurt.  

 De gespreksleider bepaalt wie het woord krijgt.  

 Als je iets wilt zeggen steek je je hand op.  

 Je kunt dan om verduidelijking of toelichting vragen. 

 Als iedereen er iets over heeft gezegd, wordt er gevraagd wie er een nieuw voorstel wil doen. 

 Dit nieuwe voorstel wordt toegelicht door de inbrenger. 

 Er wordt opnieuw een rondje gedaan om hierop te reageren in andere richting (tegen de klok in). 

 Als iedereen gereageerd heeft wordt door de gespreksleider gevraagd: Wie heeft bezwaar?  

 Degene die overwegend bezwaar heeft, dient een nieuw voorstel in. 

 Ze gaan door tot een voorstel zonder overwegend bezwaar wordt geaccepteerd en er consent is. 

 Na een uur stopt het gesprek.  

 Als er dan nog geen voorstel is geaccepteerd, gaat er een nieuw voorstel naar de volgende ronde 
tafel. In de tussentijd kan er extra informatie worden ingewonnen of zaken worden uitgewerkt als 
start voor het volgende voorstel.  

 Als er wel een besluit is genomen, dan wordt deze gecommuniceerd naar de hele organisatie of  
locatie, door middel van een filmpje, waarin het besluit wordt toegelicht. 

 Na 2 maanden wordt het besluit geëvalueerd en definitief gemaakt of er komt een nieuw voorstel. 


