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Dialoog 

Voor wezenlijke interactie en nuttige actie 

Perspectivity	  is	  gebaseerd	  op	  het	  idee	  dat	  dialoog	  noodzakelijk	  is	  om	  tot	  wezenlijke	  interactie	  en	  
nuttige	  actie	  te	  komen,	  vooral	  in	  complexe	  sociale	  situaties.	  

Wat	  is	  dialoog	  eigenlijk?	  	  

Een	  dialoog	  is	  een	  gesprek	  waarbij	  de	  deelnemers	  proberen	  om	  hun	  visie	  op	  belangrijke	  
vraagstukken	  te	  delen	  en	  aan	  te	  vullen.	  Het	  belangrijkste	  kenmerk	  van	  een	  dialoog	  is	  de	  intentie	  
van	  de	  deelnemers.	  De	  deelnemers	  hebben	  de	  intentie	  om:	  

• het	  geheel	  voorbij	  het	  deel	  te	  zien	  in	  plaats	  van	  een	  probleem	  op	  te	  delen	  in	  stukken	  
• de	  verbinding	  tussen	  de	  delen	  te	  zien	  in	  plaats	  van	  het	  onderscheid	  tussen	  de	  delen	  
• aannames	  ter	  discussie	  te	  stellen	  in	  plaats	  van	  deze	  te	  verantwoorden	  en	  te	  verdedigen	  
• te	  leren	  door	  te	  ontdekken	  in	  plaats	  van	  door	  te	  overtuigen	  en	  te	  verkopen	  
• gedeelde	  betekenis	  te	  vinden	  in	  plaats	  van	  overeenstemming	  over	  één	  betekenis	  te	  

bereiken	  

Waar	  moet	  je	  op	  letten?	  	  

Dialoog	  moedigt	  mensen	  aan	  om	  de	  onderwerpen	  van	  het	  gesprek	  ‘open	  te	  maken’	  als	  een	  doos,	  om	  
de	  conversatie	  breder	  te	  maken.	  Hierdoor	  ontstaat	  er	  een	  veelvoud	  aan	  perspectieven,	  meningen	  en	  
antwoorden	  waaruit	  de	  groep	  de	  beste	  kan	  kiezen.	  

Dialoog	  is	  daarom	  iets	  wezenlijk	  anders	  dan	  discussie	  of	  debat,	  waarin	  de	  conversatie	  vaak	  juist	  
smaller	  wordt	  met	  het	  oog	  op	  één	  eindresultaat.	  Hierdoor	  blijven	  nuttige	  alternatieven	  
onopgemerkt.	  Het	  idee	  is	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  samenwerking,	  beslissingen	  en	  resultaten	  sterk	  
beïnvloed	  wordt	  door	  de	  manier	  waarop	  we	  erover	  praten.	  

Wat	  zijn	  de	  kenmerken	  van	  dialoog?	  

• Uitstellen	  van	  je	  oordeel	  

We	  vormen	  constant	  oordelen:	  mooi/lelijk,	  veilig/gevaarlijk,	  goed/slecht,	  etc.	  Niet	  oordelen	  is	  niet	  
mogelijk;	  oordelen	  is	  nuttig	  en	  effectief.	  Maar	  je	  moet	  uitkijken	  dat	  je	  niet	  ‘geblokkeerd’	  raakt	  en	  zo	  
je	  vermogen	  om	  te	  luisteren	  afsluit	  en	  je	  creativiteit	  en	  leervermogen	  beperkt.	  Het	  is	  daarom	  nuttig	  
om	  je	  bewust	  te	  zijn	  van	  je	  oordelen	  en	  te	  leren	  om	  ze	  uit	  te	  stellen;	  laat	  ze	  even	  voor	  wat	  ze	  zijn.	  

Jij	  bent	  niet	  je	  oordeel.	  Als	  je	  je	  oordelen	  neutraal	  bekijkt,	  ben	  je	  veel	  opener	  en	  kun	  je	  verschillende	  
methodes	  en	  ideeën	  zien	  en	  waarderen	  die	  je	  zelf	  misschien	  niet	  bedacht	  zou	  hebben.	  
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• De	  behoefte	  aan	  specifieke	  resultaten	  loslaten	  

Als	  je	  op	  zoek	  bent	  naar	  één	  specifiek	  resultaat	  van	  een	  gesprek	  blijven	  veel	  mogelijkheden	  
onbesproken.	  Jouw	  ene	  oplossing	  is	  misschien	  niet	  de	  beste	  en	  je	  loopt	  zelfs	  het	  risico	  dat	  het	  
resultaat	  dat	  je	  nastreeft	  geen	  oplossing	  is	  voor	  het	  ‘echte’	  probleem.	  Door	  het	  probleem	  en	  de	  
mogelijke	  oplossingen	  samen	  te	  onderzoeken	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  meerdere	  goede	  
antwoorden	  te	  vinden	  en	  daaruit	  de	  beste	  te	  kiezen.	  

• Onderliggende	  aannames	  ter	  discussie	  stellen	  

We	  hebben	  allemaal	  een	  manier	  ontwikkeld	  om	  in	  situaties	  achtereenvolgens:	  

• gegevens	  te	  selecteren;	  
• deze	  informatie	  te	  interpreteren;	  
• hierop	  aannames	  te	  baseren;	  
• conclusies	  te	  trekken;	  
• overtuigingen	  op	  deze	  conclusies	  te	  baseren;	  
• te	  handelen	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  overtuigingen.	  

We	  doen	  dit	  honderden	  keren	  per	  dag,	  vaak	  onbewust,	  en	  iedereen	  doet	  dit	  anders.	  De	  valkuil	  is	  dat	  
we	  onze	  overtuigingen	  verwarren	  met	  de	  waarheid.	  Dit	  leidt	  tot	  misverstanden	  en	  conflicten,	  
vooral	  omdat	  we	  graag	  gelijk	  willen	  hebben.	  Als	  je	  je	  bewust	  bent	  van	  je	  eigen	  denkproces	  en	  
redenering,	  als	  je	  dit	  zichtbaar	  kunt	  maken	  voor	  anderen	  en	  als	  je	  geïnteresseerd	  bent	  in	  het	  
denkproces	  en	  de	  redenering	  van	  anderen	  kun	  je	  beter	  samen	  denken	  en	  tot	  nieuwe	  inzichten	  
komen.	  

Een	  dialoog	  starten	  en	  gaande	  houden	  	  

Een	  paar	  spelregels:	  

• focus	  op	  gedeelde	  betekenis	  en	  leren	  
• laat	  de	  behoefte	  aan	  specifieke	  resultaten	  los	  
• luister	  zonder	  weerstand	  
• respecteer	  verschillen	  
• zet	  functie	  en	  status	  aan	  de	  kant	  
• deel	  verantwoordelijkheid	  en	  leiderschap	  
• spreek	  de	  groep	  aan	  
• spreek	  als	  je	  hart	  je	  dat	  ingeeft	  
• wees	  in	  het	  moment	  
• beredeneer	  en	  trek	  in	  twijfel	  

 


