


• Een Group Decision Room is een inspirerende digitale vergadersetting. 
Deelnemers reageren digitaal (en anoniem) op stellingen en vragen. Zo 
kunnen, zonder dominantie en hiërarchie, gevoelige onderwerpen worden 
bediscussieerd, gewogen en zo nodig besloten.

• Deelnemers maken, individueel of in kleine groepjes, gebruik van een 
laptop om hun reactie (mening, stem, idee) te geven. 
Op een gedeeld scherm (groot scherm in zaal of gedeeld scherm in online 
omgeving) worden de vragen en antwoorden weergegeven.

• Antwoorden en geïnventariseerde ideeën kunnen via de eigen laptop weer 
van reacties worden voorzien.

• Een procesbegeleider zorgt voor een goede afwisseling tussen het werken 
met de laptop en het discussiëren over onderwerpen waar de meningen 
over uiteenlopen.



• Brainstormen (creativiteitssessies)
• Gedachten/kennis uitwisselen en vastleggen (door de veiligheid van de 

methodiek is het ook zeer geschikt voor participatieprocessen)
• Meningen peilen
• Ordeningen aanbrengen

Zaken kunnen worden geordend naar:
- belang
- draagvlak
- maat (sterk/zwak/ter verbetering) 
Op deze wijze kan prioriteit worden 
aangebracht.

• Besluitvormingsprocessen versnellen



• Onze ervaring met de GDR: 
- de tijd wordt zeer efficiënt en effectief besteed 
- de kwaliteit van de besluitvorming neemt toe. 

• Het systeem benut de creativiteit, de intelligentie en het 
probleemoplossend vermogen van deelnemers.



• Reageren kan anoniem waardoor deelnemers vrij hun mening kunnen geven; 
de methodiek biedt veiligheid voor de deelnemers. 

• GDR brengt ook de mening van de minderheid op tafel.
• De GDR brengt structuur in creatieve en besluitvormende processen, waar 

groepen mensen met uiteenlopende meningen in verwikkeld zijn. 
• Een GDR-sessie kan in een vergaderruimte, maar ook online gehouden 

worden.
• Je kunt selecteren op hoofdzaken en je daarop concentreren.
• Je kunt er gesprekken en besluitvormingsprocessen mee versnellen (daarom 

wordt GDR ook wel versnellingskamer genoemd)
• Deelnemers kunnen gelijktijdig, digitaal reageren. Ook mensen die moeite 

hebben in een grote groep te spreken, of mensen die eerst even over hun 
antwoord willen nadenken krijgen hierdoor de ruimte.

• Ruimte om te reageren en het reageren op elkaars antwoorden zorgt voor 
creativiteit en out-of the-box-denken. 

• Aan het eind van de sessie zijn de resultaten direct in een rapportage 
beschikbaar, waardoor voor de uitwerking weinig tijd nodig is.
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• Gecombineerde opdracht van het ministerie van veiligheid en justitie, de vakvereni-
ging brandweervrijwilligers en de regiocommandanten van de veiligheidsregio’s

• Strategieontwikkeling organisaties voor Raden van Bestuur en managementteams
• Ophalen van meningen en creëren van draagvlak bij medewerkers
• Zelfevaluatie en positiebepaling van een organisatie door directie en managers van 

diverse organisaties
• Strategische discussie met marktpartijen en maatschappelijke organisaties over 

stedelijke vernieuwingsprogramma’s en de daarbij behorende investeringen
• Afsluiten van een convenant over ketenkwaliteit in de welzijnssector met de 

betrokken ketenpartners in de provincie Limburg
• Discussie met marktpartijen en maatschappelijke organisaties over oorzaken en 

oplossingen van geweld in uitgaansgebieden in de provincie Limburg
• Discussie en besluitvorming over de kernprocedure in het onderwijs in de gemeente 

Amsterdam met betrokken partijen
• Discussiebijeenkomsten over de Nota Wonen met directeuren van woningcorporaties
• Discussiebijeenkomsten over de ‘kunst van het toezichthouden’ voor Raden van 

Commissarissen.


