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• stamt af  van dialogos: door het woord
• geen tegenstanders, geen winnaar
• kunst van het samen nadenken

• verborgen aannames
• verborgen normen
• nieuwe ideeën

• overlappende consensus is voldoende

Wat is een dialoog?





Selectieve waarneming en framing

Inzet van kennis

Omgaan met emoties

Patronen in gesprekken
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Mensen hebben niet veel nodig
om een verhaal te maken





Zelfreferentialiteit

De omgeving zien vanuit een 
volstrekt eigen idee van wat belangrijk is 
en wat niet

Zonder dat men zich daarvan bewust is







“De ‘waarheid’ is het resultaat 
van discussies met vrienden” 

David Hume, 1711-1776







“Soms zie je iemand en denk je: die luistert. Maar 
dan zie je de gespannen spieren in zijn kop en je 
weet: hij luistert niet, hij wacht zijn kans af. Hij
wacht op het moment dat hij bovenop het verhaal 
van de ander kan springen om het over te nemen. 
De kortste adempauze kan genoeg zijn, het kleinste
woord een handvat”.

Sjoerd Kuiper, 2009



Vier vormen van luisteren 
Scharmer (Theorie U)

‘downloaden’ luisteren ter bevestiging van wat 
we al weten, wat we al vinden, 
wat we al denken

gericht luisteren luisteren naar nieuwe 
informatie, naar wat we nog niet 
wisten

empathisch luisteren zich verplaatsen in het 
perspectief  van een ander 
zonder oordeel

generatief  luisteren gelaagd luisteren en iets nieuws  
creëren



Richtlijnen voor dialoog

Luister met aandacht en respect. Vraag door tot de 
ander zich gehoord voelt en jij begrijpt wat de ander
bedoelt

Erken meerdere perspectieven

…

…

…
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“Wetenschap is 
ook maar een

mening”

“Dit zijn de feiten 
en daar moet je 
het mee doen”
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Emoties zijn irrationeel

Emoties als teken van zwakte

Emoties zijn vrouwelijk

Vooroordelen over emoties





ze horen hier 
niet

ze horen hier

schadelijk

natuur reguleert 
zichzelf

aantallen 
moeten worden 

gereguleerd

nuttig



Richtlijnen voor dialoog

Luister met aandacht en respect. 

Erken meerdere perspectieven

Exploreer onderliggende normen en aannames

Geef emoties de ruimte en neem ze serieus

Werk toe naar concrete, haalbare vervolgstappen



Dank u!
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