
King Arthur Groep 
De Ronde Tafel 

Wat is het? 

De ronde tafel is een manier om gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot 

een voorstel/ idee/ besluit. 

De ronde tafel is een dialoog waarbij ruimte gecreëerd wordt voor inbreng van iedere 

deelnemer en ruimte om te luisteren naar elkaar. Iedereen wordt gehoord. Dat is meteen de 

meerwaarde. Een groep weet meer dan iemand alleen.  

De samenstelling kan wisselen afhankelijk van het onderwerp. 

Waar gebruiken we de ronde tafel voor? 

- Besluitvorming over ideeën/ voorstellen 

- Uitwisseling over bewoners en besluitvorming over beleid 

Hoe voer je de Ronde Tafel uit? 

Voorstellen voor besluitvorming in de organisatie worden van te voren ingediend volgens het 

voorstelformat (opgehangen op whiteboard en gemaild naar teamleden) 

Je gaat zitten in een kring 

Je vraagt wie wil gespreksleider zijn. 

Alleen degene die het woord krijgt van de gespreksleider is aan het woord. De rest luistert. 

Je geeft door je hand op te steken aan dat je het woord wilt. 

De ronde tafel kan uitgevoerd worden: 

1.De gespreksleider leest het voorstel voor 

2. De gespreksleider vraagt: Wie heeft vragen en/ of wil aangeven hoe hij/ zij tegen het 

voorstel aankijkt. 

3. De gespreksleider geeft één van de deelnemers die zijn hand opsteekt het woord. 

4. Vervolgens wordt met de klok mee elke deelnemer het woord gegeven om aan te geven 

wat je van het voorstel vindt. Je kunt ook aangeven dat je niets toe te voegen hebt. Je gaat 

niet in discussie met een ander, maar reageert alleen vanuit jezelf.  

5 Na de eerste ronde vraagt de gespreksleider: Wie kan nu komen tot een concreet 

voorstel? De indiener kan nu een aangepast voorstel doen, maar dat kan ook één van de 

andere deelnemers doen. 

6. stap 3 en 4 herhalen zich. 

7. De gespreksleider vraagt wie tot een voorstel kan komen. 

8. Nadat het voorstel door één van de deelnemers is gedaan, vraagt de gespreksleider: 

Heeft iemand overwegend bezwaar? Zo ja, dan mag degene met overwegend bezwaar zijn 

bezwaren aangeven en komen met een nieuw voorstel 

Stap 8 herhaalt zich tot dat niemand meer komt met een overwegend bezwaar. 

De gespreksleider zegt: 3, 2, 1 consent. En er is een concreet voorstel gekozen. 

Als je er echt niet uitkomt, kan aangegeven worden dat de tijd op is en het voorstel een 

volgende keer wordt besproken. 


