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Waarom in dialoog?
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Versterken van 
maatschappelijke 

opdracht 

Gesprek met en 
betrokkenheid 

belanghebbenden

Sensitiviteit voor de 
nabije toekomst

Complexe vragen over 
bevorderen kwaliteit 

van het onderwijs

Onderwijsinnovatie in 
samenwerking met ...

Stimuleren van 
professionele 

sensitiviteit voor 
eventuele risico’s en 

kansen

Complexe vraagstukken 
meer perspectief

Realiseren van 
successen en 

studierendement

Vertellen en 
verantwoorden aan…
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Wat is een 
dialoog?

Uit:  “Dialoog of intimidatie? 
Een kritische reflectie over het 
gebruik van dialoog in 
organisaties. Rens van Loon & 
Gerda van Dijk (2012) in het 
Tijdschrift voor Management 
Development, Winter 2012. 

“Een dialoog is een vorm van gesprek, 
waarin we onszelf en de ander 
onderzoeken en bevragen op 
standpunten, visies en meningen. 
Voor het individu betekent dit 
zelfonderzoek, het doorgronden van 
waarom je iets denkt, voelt, wilt of 
doet. Als je dit samen met anderen 
doet, betekent dit je open stellen voor 
ideeën van anderen en samen tot een 
andere/ nieuwe visie op het 
onderwerp komen… Mensen gaan op 
een andere manier kijken. In 
organisatieverband spreken we dan 
van creativiteit of innovatie. Voor het 
ontstaan van de dialoog is vrije 
ruimte een cruciale voorwaarde.” 
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Drie vormen van gespreksvoering
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INFORMATIE VERGAREN-
downloaden

DEBAT DIALOOG

Onder elkaar Tegenover elkaar Naast elkaar

Informatie vergaren Strijd met argumenten Elkaar aanmoedigen – diverse 
perspectieven

Ophalen en opslaan Verschillen zoeken Verbinding zoeken 

Eenrichtingsverkeer Uitdagen en overtuigen De ander willen leren kennen

Uitvragen Streven naar gelijk krijgen Streven naar uitwisseling

Informeren Selectief luisteren Aandachtig luisteren

Feiten als basis Eigen argumenten Niet weten hoort erbij / oordeel 
uitstellen

Eén antwoord is het juiste Het beste antwoord ….

Veranderen van visie is zwak Veranderen van visie is ontwikkeling



Negen 
basisregels 
voor een 
dialoog 
(Schwarz, 2002)

1. Bespreek de perspectieven en stel (open 
en verkennende) vragen

2. Deel alle relevante informatie
3. Gebruik aansprekende voorbeelden en 

bereik overeenstemming over dat wat 
van belang is  (ook in begrippen)

4. Leg jouw redenering en bedoelingen uit
5. Focus op belangen, niet op posities
6. Onderzoek aannames en 

vooronderstellingen
7. Gezamenlijke ontwerpen van volgende 

stappen
8. Bespreken van niet- bespreekbare issues
9. Gebruik regels voor besluitvorming die 

commitment genereren dat gewenst is
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Hoe zien we een dialoog?

Collectieve dialoog Interne dialoog

Informatie uitwisselen Debat

Het gesprek AlleenSamen

Reactief of non-reflectief

Reflectief

© naar: Kessels, Broers en Mostert, 2002
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De dialoog: 4 kijkwijzers
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1. Context 2. Interactie 3. Non-verbale 
communicatie

4. Verbale 
communicatie

• Relevante bronnen
• Setting en ‘vrije’ 

ruimte
• Hulpmiddelen
• Statusverschillen 

niet aan de orde

• Evenwichtige 
aandacht

• Positieve energie
• Betrokkenheid, 

aandacht voor 
elkaar

• Onderlinge 
communicatie

• Veilig klimaat

• Oversprong
• Incongruent gedrag 
• Lichaamstaal
• Oogcontact
• Stiltes

• Open vragen
• Toonhoogte en 

spreektempo
• Samenvatten
• Aan vraagstuk 

refereren
• Balans verleden, 

heden, toekomst
• Inzoomen en 

uitzoomen 



Vraagstuk
Waar gaat de dialoog over?



Waar moet het vraagstuk aan voldoen?

Vraag naar zienswijze en vooronderstellingen

• Vanuit nieuwsgierigheid (wenkend perspectief)
• Geformuleerd als vraag 
• Doel is duidelijk (zodat, opdat)
• Relevant: waarde toevoegend voor de 

organisatie
• Vraagt om context (waarom)
• Is beschrijvend, toetsend, explorerend of 

adviserend 
• Is eerder een wat-vraag dan een hoe-vraag
• Laat iets zien van outcome i.p.v. output
• Niet te breed en niet te smal
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Condities voor de dialoog 

• Definieer het vraagstuk en de belanghebbenden
• Creëer vrije ruimte
• Hoe zit het vraagstuk in elkaar?
• Neem tijd om het vraagstuk of dilemma te 

verkennen
• Heb aandacht voor inhoud, proces en relatie
• Stel het vraagstuk (ambitie) centraal
• Samenvatten helpt informatie vast te houden
• Meerduidigheid en meerdere perspectieven
• Inbreng van (externe of andere) perspectieven
• Organiseer betrokkenheid van allen in het 

gesprek
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Condities voor de dialoog 

• Maak het doel en de bedoeling duidelijk voordat je 
begint. 

• Wees duidelijk over jouw opdracht
• Besteed aandacht aan de introductie en relatie
• Maak afspraken over de setting (ruimte, tijd, inbreng, 

veiligheid e.d.)
• Bevraag en vraag door op (waarom, waartoe, hoe ziet 

het eruit, wat betekent het,…)
• Bewaak gelijkwaardigheid en evenwichtige inbreng en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Bewaak het uitstellen van oordeelsvorming en 

oplossingen 
• Leg verbinding tussen verkregen reacties en met het 

thema
• Oog voor front-, back- en under-the- stage gedrag; 
• Geen oude koeien uit de sloot
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Valkuilen
• Centrale vraag is niet fundamenteel van aard (dus niet: wat voor integriteitsbeleid moeten wij voeren 

maar wel: wat betekent integriteit voor ons)

• De verleiding van de discussie (dus niet voor en tegen maar spreek juist vanuit eigen ervaringen. Die 
bepalen onze zienswijze en vooronderstellingen)

• Overhaaste conclusies of een open einde (dus tijd nemen voor een helder beeld van wat echt 
belangrijk is)

• Consensusdenken. (juist verschillen kunnen leiden tot vernieuwend denken)

• Dooddoeners als “zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar”

• Drogredenen: redenen die bedriegen en ontlopen van bewijslast (foutieve bronnen, gebruik van 
autoriteit, een beroep op anderen “zoals we allen weten … vinden…”)

• Onderonsjes (elke stap in de dialoog betreft de hele groep)

• Selectieve perceptie en eigen vooroordelen
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Wees je bewust van …
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• Verwachtingen van de gesprekspartners

• Eventuele consequenties voor gesprekspartners

• Cognitief gemak (in gesprekken ervaren we een 
uiting als minder relevant naarmate de inspanning 
die we moeten leveren om deze uiting te 
verwerken groter is) 

• Onderzoeken, analyseren, reflecteren, luisteren, 
uitstellen van oordelen en waarderen.

• Eigen set van normen en waarden

• Perceptie (eerdere ervaringen en belevenissen) van 
betrokkenen

• Een dialoog dient een doel!

• Een weg vinden die recht doet aan ieders gelijk

• De positie van de speler bepaalt zijn visie

• Dramaturgie van het spel



Checklist 
voorzitter/facilitator (1)
• Dialoogmodel op flap/slide/hand-out. 

Spelregels voor het gesprek

• Onderwerp/vraagstuk op flap. Benut 
papier/post-its om bijdragen te belonen en vast 
te houden

• Start met korte brainstormronde om te 
inventariseren

• Laat deelnemers elkaar bevragen, leidt tot 
uitwisseling en verdieping

• Nodig ook de zwijgzame deelnemers uit bij te 
dragen
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Checklist 
voorzitter/facilitator (2)
• Vat samen en houdt de kernvraag in de gaten

• Voorkom herhalingen 

• Vragen aan anderen dan de aanwezige 
deelnemers noteren en parkeren

• Niet zelf (te veel) inhoudelijk sturen, vooral 
vragen stellen (regie)

• Van beeldvorming en verkenning, naar ambitie 
en ontwikkelrichting, daarbij vragen en 
dilemma’s noteren. 

• Tot slot gemeenschappelijk beeld en mogelijke 
antwoorden of oplossingen op basis van 
onderliggende waarden en principes
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Observatie

• Gezamenlijk proces
• Verdiepende vragen
• Ruimte voor nieuwe inzichten 
• Verplaatsen in elkaars gedachten
• Gelijkwaardigheid/veilig klimaat
• Gezamenlijke analyse/conclusie(s)
• Rol gespreksleider en leden 

auditteam
• Open sfeer

16



Dialoog: literatuur
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