
	  
Implementatie	  checklist	  
	  
Hieronder	  volgen	  de	  (sterk	  vereenvoudigde)	  stappen	  van	  een	  Holacracy-‐	  
implementatie	  binnen	  een	  team.	  Zie	  voor	  meer	  details	  het	  boek	  Getting	  Teams	  
Done.	  
• Neem	  formeel	  het	  Holacracy-‐reglement	  aan	  (te	  vinden	  op	  gettingteamsdone.nl)	  
• Breng	  de	  initiële	  rollen	  en	  verantwoordelijkheden	  in	  kaart	  op	  basis	  van	  de	  

huidige	  realiteit	  
• Leg	  de	  initiële	  rollen	  en	  verantwoordelijkheden	  vast	  in	  een	  toegankelijk	  systeem	  
• Voer	  het	  eerste	  roloverleg	  	  en	  kies	  daarin	  een	  Facilitator	  en	  een	  
• Secretaris	  
• Bouw	  een	  projectenbord	  op	  met	  	  daarop	  de	  lopende	  projecten	  per	  cirkellid	  
• Voer	  het	  eerste	  werkoverleg	  en	  definieer	  terugkerende	  taken	  en	  indicatoren	  
• Laat	  de	  Secretaris	  een	  vast	  ritme	  inplannen	  van	  rol-‐	  en	  werkoverleggen	  	  
	  
	   	  



	  
Werkoverleg 
 
Check-in 
Doel: opmerken wat je aandacht heeft - spreek het uit en laat het gaan 
Ronde om iedereen de kans te geven om aan te komen en volledig 
aanwezig te zijn, als fundering voor het overleg. Dit is ‘gewijde ruimte’ - 
geen onderbrekingen of reacties. 
 
Checklist 
Doel: transparantie over terugkerende acties 
De Facilitator loopt door de checklist van terugkerende acties per rol en de 
rol antwoordt met ‘ja’ of ‘nee’ m.b.t. de voorgaande periode (bijv. de 
afgelopen week). 
 
Metrics 
Doel: aandacht voor de huidige realiteit en signaleren van relevante 
trends 
Per rol worden kort de metrics gerapporteerd m.b.t. de voorgaande 
periode (bijv. de afgelopen week). 
 
Project updates 
Doel: transparantie over de voortgang en prioriteit van belangrijke 
projecten 
De Facilitator vraagt per project op het projectenbord: ‘Nieuws of geen 
nieuws?’ De projecteigenaar antwoordt ‘Geen nieuws’ of deelt kort wat er 
veranderd is sinds het vorige overleg. Vragen zijn toegestaan, maar geen 
discussie. 
 
Opstellen van de agenda 
Doel: een agenda opstellen op basis van spanningen 
Een agenda opstellen van spanningen om te behandelen. Eén of twee 
steekwoorden per agendapunt, geen discussie. 
 
Behandelen van agendapunten 
Doel: alle agendapunten behandelen binnen de beschikbare tijd 
Alle spanningen worden één voor één behandeld op basis van de volgende 
stappen: 
1. De Facilitator vraagt: ‘wat heb je nodig?’ 
2. Kort overleg tussen betrokken rollen/personen 
3. Identificeren van next actions of projecten die gevraagd & 

geaccepteerd zijn 
4. De Facilitator vraagt: ‘heb je nu wat je nodig hebt?’ 
 
Check-out 
Doel: oogsten van geleerde lessen uit het overleg 
Ronde om iedereen de kans te geven reflecties te delen over het overleg. 
Geen onderbrekingen of reacties. 
	   	  



	  
Roloverleg 
 
Check-in 
 
Opstellen van de agenda 
 
Per agendapunt: 
 

Voorstel 
Wie spreekt: alleen de inbrenger van het agendapunt  
De inbrenger heeft de ruimte om een spanning toe te lichten en een 
voorstel te doen om deze weg te nemen of te verminderen. Geen 
discussie. De inbrenger kan optioneel om hulp vragen bij het 
formuleren van een voorstel, maar niet om consensus te verkrijgen of 
punten van anderen mee te nemen.  
 
Verduidelijkende vragen 
Wie spreekt: iedereen mag vragen stellen, de inbrenger antwoordt 
Iedereen kan vragen ter verduidelijking stellen, om het voorstel beter 
te begrijpen. De inbrenger antwoordt (tip: naar het midden), en kan 
altijd “niet in het voorstel gespecificeerd” antwoorden. Geen reacties of 
dialoog. 
 
Reactieronde 
Wie spreekt: iedereen behalve de inbrenger, één voor één  
Iedereen geeft een korte reactie op het voorstel. Alles mag, zo lang het 
maar een reactie op het voorstel is. Geen discussie of reacties op 
elkaar. 
 
Aanpassen en verduidelijken 
Wie spreekt: alleen de inbrenger  
De inbrenger kan de intentie van het voorstel verduidelijken of het 
voorstel aanpassen, op basis van de reacties. Dit kan, maar hoeft niet. 
Geen discussie. 
 
Bezwaarronde 
Wie spreekt: Iedereen inclusief de inbrenger, één voor één 
De Facilitator vraagt: “Zie je een reden waarom het aannemen van dit 
voorstel schade zou aanrichten of een stap terug zou zijn?” (een 
“bezwaar”). Iedereen antwoordt “bezwaar, nl. …” of “geen bezwaar”. 
Bezwaren worden genoteerd en zo nodig getest door de Facilitator. Als 
er geen bezwaar is, is het voorstel aangenomen.  
 
 
 
 
 
 



	  
 
Integratie 
Wie spreekt: voornamelijk de inbrenger en de eigenaar van het 
bezwaar, anderen kunnen helpen  
Het doel is een aangepast voorstel te formuleren, dat zowel het 
bezwaar adresseert, als ook de oorspronkelijke spanning van de 
inbrenger. Eén bezwaar tegelijk. Na integratie van alle bezwaren: 
opnieuw een bezwaarronde. 

 
Check-out 
 
  



	  
Testen van bezwaren 
 
 
Een bezwaar is geldig wanneer… 
 

geldig niet geldig 
 
A) het voorstel de capaciteit van de cirkel vermindert 
 
Is het bezwaar een reden waarom 
dit voorstel schade aanricht of een 
stap terug is? Hoe dan? 

Of: is het bezwaar een beter idee of 
een aanvulling?  

 
B) het bezwaar direct uit het voorstel volgt 
 
Volgt het bezwaar uit het aannemen 
van dit voorstel? En hoe? 

Of: bestaat deze spanning toch al, 
ook als we dit voorstel niet 
aannemen? 

 
C) het bezwaar gebaseerd is op bestaande feitenkennis 
(behalve als we later niet meer kunnen bijsturen – dan 
moeten we zo goed mogelijk een voorspelling doen) 
 
Is het bezwaar gebaseerd op 
bestaande feitenkennis? 
 

Of: is het jouw voorspelling dat het 
zou kunnen gebeuren? 

Bij een voorspelling: is er een reden 
waarom we niet (op tijd) kunnen 
bij-sturen als we het voorstel 
aannemen? 

Of: is het veilig genoeg om te 
proberen, in de wetenschap dat we 
altijd kunnen bijsturen? 

 
D) het voorstel niet in strijd is met de spelregels van 
Holacracy (zoals vastgelegd in de Holacracy 
Constitution) 
 
Een voorstel is wél in strijd met de spelregels waneer het bijvoorbeeld:  

• Geen geldige governance is (geen juiste vorm) 
• Buiten de autoriteit van de cirkel ligt om een beslissing te nemen 

 
	  
	  
	  
 
 
  



	  
Wekelijks onderhoud (v1.0) 
 
Dit is een voorzet voor een structuur voor je wekelijks onderhoud. 
Pas deze structuur vooral aan op basis van je eigen behoeften, 
ervaring en voorkeuren! 
 
Het regelmatig onderhouden van je ‘systeem’ is de sleutel tot 
ontspannen productiviteit. Met een compleet overzicht en een leeg 
hoofd kun je bewuste keuzes maken over hoe je je energie inzet om 
je rol(len) te vervullen. 
 
Neem er elke week tenminste een uur voor. Bijvoorbeeld op 
maandag-ochtend, of vroeg op de vrijdagmiddag, zodat je nog tijd 
hebt om een aantal acties met hoge prioriteit direct op te pakken 
voor je de week afsluit. 
 
Het wekelijks onderhoud lijkt nog het meest op een werkoverleg, 
maar dan met jezelf! 
 
Verzamelen 
Verzamel alle spanningen en losse eindjes op een lijst. Maak je niet 
druk om wat je er mee moet en denk er niet over na – je hoeft het 
alleen maar te verzamelen. Je kunt het zien als het opbouwen van 
de agenda voor het overleg met jezelf. Een of twee steekwoorden is 
meestal genoeg. 
 
Loop in ieder geval de volgende geheugensteuntjes af: 
• Aantekeningen, briefjes, voicemails, papieren, downloads, etc. 
• Je email van de afgelopen 1-2 weken (voor zover je die niet al 

verwerkt hebt) 
• Je agenda voor de afgelopen 1-2 weken 
• Je agenda voor de komende 2-3 weken 
• Je ‘wacht op’-lijst 
• Je ‘ooit/misschien’-lijst 
• Je rollen en verantwoordelijkheden in GlassFrog (tenminste 

1x/maand) 
• Je hoofd (alles wat er nog rond zweeft of waar je iets mee moet 

of wil) 
 
  



	  
Verwerken en organiseren 
Loop nu één voor één je lijst met spanningen af en sorteer en 
verhelder elk punt. Hoort het bij je rol(len) of wil je er zelf iets 
mee? Zo ja, formuleer dan de volgende actie en (als het daarmee 
nog niet klaar is) het gewenste resultaat (project). Zo nee, draag 
het dan over aan de juiste rol of cirkel, zet het op je 
‘ooit/misschien’-lijst of laat het los. 
 
Als het minder dan twee minuten duurt om iets op te lossen of te 
doen, doe het dan direct. Je bent klaar wanneer je alle punten op je 
lijst hebt verhelderd en toegevoegd aan de juiste lijst (bijv. je 
acties, projecten, ooit/misschien, werkoverleg, roloverleg, etc.). 
Onderhouden 
Loop nu je lijsten af om te zorgen dat ze compleet en actueel zijn: 
• Acties (Zijn ze duidelijk?) 
• Projecten (Is het gewenste resultaat duidelijk? Klopt het nog? 

Staat er voor elk project tenminste één volgende actie op je 
actielijst?) 

• Wacht op (Zijn ze nog actueel? Moet je nog iets opvolgen?) 
• Ooit/misschien (Wil je nog iets actief maken? Mogen er dingen 

vanaf?) 
 
Prioriteren 
Je overzicht is weer compleet en actueel. Nu kun je bewuste keuzes 
maken over waar je de komende week aan wilt werken. Hoe ga je 
je energie en aandacht verdelen over je rollen, projecten en acties? 
Wat doe je nu en wat kan later? Neem evt. strategieën en 
prioriteiten van de cirkel en de organisatie mee in je keuzes. 
 
Loop je projectenlijst na en selecteer de projecten waar je deze 
week aan wilt werken. Doe hetzelfde voor de projecten die je op het 
projectenbord in GlassFrog hebt gezet. Wees realistisch in je 
prioritering en kies bewust wat je niet (nu) doet. 
 
In principe hoef je de rest van de week alleen naar je selectie van 
geprioriteerde projecten te kijken. Kiezen wat je wél doet geeft 
focus; kiezen wat je níet doet, rust! 
	  	  


