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Dynamische Oordeelsvorming (DO) is een model dat het oordeel vormingsproces 
beschrijft. In ons dagelijks leven zijn we continu bezig met oordelen. Onze oordelen 
liggen als een fundament onder onze daden. Het model is dan ook breed toepasbaar 
en op alle niveaus inzetbaar, van individuele ontwikkeling en klanten gesprekken tot 
teamsamenwerking en organisatieontwikkeling. Deze grote 
toepassingsmogelijkheden komen voort uit het feit dat DO een basis legt onder elk 
gesprek. De basis van DO is het voeren van een dialoog en het in gesprek brengen 
van tegenstellingen. Het is een oerbeeld van communicatie. Een eenvoudig doch 
uiterst effectieve insteek.   
 
Probleemstelling:  
Wat is de kernvraag - staat centraal in Lemniscaat Oordeelsvorming.  
Het begint in het nu bij onszelf met een probleemstelling of vraag. Problemen worden 
we ons als eerste gewaar in ons gevoel. Het gevoel is onze vermogen dat het 
meeste gericht is op het nu. Wat leeft er op dit moment? 
Onze betrokkenheid bij een probleem of vraag is bepalend voor de kwaliteit ervan. 



						

																																						 	
 
Aan de linkerkant (blauwe zijde) 
 
Waarnemen: het beleven van de feiten 
Met onze zintuigen nemen we alle feitelijkheden waar. Het is de kunst deze niet te 
laten vertroebelen door onze vooronderstellingen over de werkelijkheid. 
 
Inzicht: een (voorlopig) inzicht ontstaat in een dialoog tussen waarnemen en 
denken. Kunnen we onze waarnemingen bevredigend verklaren/betekenis geven 
met onze gedachten. Is eenieder betrokken? 
 
Denken: oordelen over gedachten 
Met ons denken geven we betekenis aan de feiten. Daarnaast zitten in ons denken 
ook al onze (al dan niet bewuste) opvattingen, normen, theorieën, enz. Kortom ons 
referentiekader. 
 
Aan de rechterkant (rode zijde) 
 
Willen: het beleven van doelen 
Ons willen uit zich in concrete doelstellingen, maar ook in grote idealen. Vaak 
worden we onze wil past echt bewust als we gaan handelen. V.b.: pas als ik ga 
studeren merk dat ik de verkeerde studie gekozen heb…. 
 
Keuze: Een (voorlopige) keuze komt voort uit een dialoog tussen willen en handelen. 
Past de weg bij het doel dat we hebben?  
 
Handelen: Oordelen over de wegen 
Ons handelen komt naar voren in de methode van aanpak, in onze handelswijze. 
Welk middel zetten we in voor het gestelde doel? 
 


