
Beslissingen maken
Hoe doen we dat?



Op de volgende pagina vinden jullie een heleboel
opties voor beslissingsstijlen. Streep weg wat jullie
in elk geval níet willen. Als het goed is hou je dan
een aantal dingen over die jullie wél willen. 

Gebruik deze dingen als basis voor het uitwerken
van jullie beslissingsstijl. Natuurlijk is de lijst nooit
volledig, voeg vooral je eigen dingen toe. 

Stel vervolgens jullie regels op. Het liefst zo
duidelijk en concreet mogelijk. Dus niet 'we hebben
respect voor elkaar' maar wel, 'we praten niet door
elkaar heen.' Zo voorkom je later discussies over wat
wel en niet onder jullie afspraken valt.

Wat niet en wat wel? 



Wat wel, wat niet?

Praten in bed

Praten aan tafel

Spontaan overleggen

Afspreken wanneer we iets
bespreken

Luisteren, samenvatten
doorvragen

Altijd een compromis zoeken

De beste argumenten tellen

Wie er de sterkste gevoelens 
over heeft mag beslissen

Emotionele argumenten

Rationele argumenten

Onderhandelen

Een vast moment 
voor deze gesprekken

Telefonisch overleggen

Via whatsapp/chat overleggen

Face to face overleggen

Advies vragen aan anderen

Praten waar anderen bij zijn

Andere gezinsleden betrekken in de
beslissingen

Eerst alles eruit gooien

Allebei eerst je standpunt 
duidelijk maken

Pauzes nemen tijdens gesprekken

Soms beslis jij, soms beslis ik

Veto's voor sommige beslissingen

Elkaar aankijken 
als we praten

Praten tijdens een wandeling

Praten terwijl we iets anders doen

Beslissingen vastleggen

Elkaar om advies vragen
Advocaat van de duivel toepassen

Voor/tegen lijstjes maken

Beslissingen nemen op gevoel

Checken of we allebei even vaak 
ons zin krijgen

We moeten het 
uiteindelijk eens zijn

Schreeuwen mag

Grapjes maken mag

Elkaar onderbreken mag

Cijfer geven om aan te geven 
hoe belangrijk iets is

Om een time out vragen



Wat zijn nu onze regels?

Vergeet niet de conclusies naar aanleiding van de
wegstreep-oefening te vertalen naar jullie eigen

regels! Gebruik eventueel de ruimte hieronder om ze
vast te leggen. Of zet ze in je telefoon, een Google

Doc, op je whiteboard, op de koelkast of wat je maar
kan verzinnen. Zorg in elk geval dat je ze allebei

rustig terug kan lezen. En vergeet niet elkaar aan te
spreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt.

Onze regels zijn...
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Disclaimer
Alhoewel deze samenvatting met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de
auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele
fouten, onvolkomenheden of onjuistheden in deze samenvatting. Bovendien kan
de auteur niet garanderen dat de inhoud van de samenvatting actueel is.

Bovendien kan informatie en kunnen adviezen in deze samenvatting niet
beschouwd worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor
enige schade als gevolg van het gedeeltelijk of geheel of onjuist toepassen van
de informatie en adviezen uit deze samenvatting.

© 2021 Minki Gyles

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van
uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet. Dat begrijp je vast wel. Wil je
me citeren, iets delen of gebruiken uit deze samenvatting? Tag me, link naar
mijn website of vraag het even via een DM. Dan is er niks aan de hand.


