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UTRECHT	IN	DIALOOG	
Utrecht	 in	 Dialoog	 is	 een	 initiatief	 van	 mensen	 en	 organisaties	 in	 Utrecht	 die	 de	 dialoog	 een	 warm	 hart	
toedragen	en	zich	hier	op	vrijwillige	basis	voor	inzetten.	

Het	 doel	 van	 Utrecht	 in	 Dialoog	 is	 om	 door	 inzet	 van	 een	 dialoog,	 mensen	 met	 elkaar	 in	 een	 inspirerend,	

betekenisvol	gesprek	te	brengen.	Door	in	kleine	groepen	aan	dialoogtafels	ervaringen,	ideeën	en	dromen	uit	te	
wisselen,	ontstaat	er	ruimte	voor	nieuwe	inzichten	en	het	benoemen	van	persoonlijke	actie.	De	uiteenlopende	

achtergronden	 van	 de	 deelnemers	 draagt	 bij	 aan	 het	 vergroten	 van	 inzicht	 en	 vormt	 de	 basis	 voor	 prettig	
samen	leven,	wonen	en	werken.	

WAT	DOET	UTRECHT	IN	DIALOOG?	

Kernactiviteit	van	Utrecht	in	Dialoog	is	het	jaarlijks	met	vrijwilligers	en	partners	organiseren	van	de	Week	van	

de	Dialoog.	 Daarnaast	 begeleidt	Utrecht	 in	Dialoog	 sinds	 2014	 de	 Pietendialoog	 en	 dialogen	 in	 organisaties.	
Voor	het	begeleiden	van	dialogen	binnen	organisaties	wordt	een	vergoeding	in	rekening	gebracht.	

NETWERKORGANISATIE	

Utrecht	 in	 Dialoog	 is	 een	 netwerk	 van	 mensen	 en	 organisaties	 die	 met	 hun	 gezamenlijke	 inzet	 Utrecht	 in	

Dialoog	mogelijk	maken.	Een	werkgroep	van	UPLR	en	samenwerkingspartners	coördineert	en	faciliteert	Utrecht	
in	 Dialoog.	 Deze	 werkgroep	 bestaat	 uit	 Arie	 Nico	 Verheul,	 Joop	 Kools,	 Wilma	 de	 Buck,	 Mirjam	 Gademan,	

Mirjam	van	der	Veen	en	Jeanneke	den	Boer.	Samenwerkingsparners	zijn	onder	meer	UPLR,	Gemeente	Utrecht,	
Maliebaan45,	Partagejournal,	Hogeschool	Utrecht,	Bartelomeus	Gasthuis,	Podium	Oost,	Huiskamer	Transwijk,	

Galerie	 Sanaa,	 Vluchtelingenwerk	 Midden	 Nederland,	 Socratisch	 Cafe	 Utrecht,	 Zinneprikkels,	 Ontmoeting,	
ZininUtrecht	 en	 E-vonne.	 Meer	 weten	 of	 meedoen	 met	 Utrecht	 In	 Dialoog?	 Stuur	 een	 mail	 naar	

utrechtindialoog@gmail.com.	

POOL	VAN	DIALOOGBEGELEIDERS	

Aan	 Utrecht	 in	 Dialoog	 is	 een	 pool	 van	 dialoogbegeleiders	 en	 trainers	 verbonden.	 Deze	 pool	 bestaat	 onder	
meer	uit	Christel	ten	Berge,	Jacobi	Verheul-Vliegenthart,	Jeanneke	den	Boer,	Jimmy	Kross,	Liesbeth	Simpelaar,	

May	Penders,	Mirjam	Gademan,	Mirjam	van	der	Veen,	Marijke	Zoetelief,	Christine	Nanlohy,	Joop	Kools,	Arie-
Nico	Verheul	en	Wilma	de	Buck.	Wil	 je	ook	 in	de	pool?	Schrijf	 je	 	 in	via	www.utrechtindialoog.nl	en	geef	aan	

waarvoor	we	een	beroep	op	je	kunnen	doen.	
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0VER	DE	DIALOOG	

KENMERKEN	VAN	DE	DIALOOG	

Het	woord	dialoog	 is	 terug	 te	vinden	 in	het	Latijn	 (dialogus)	en	het	Grieks	 (dialogos).	 'Dia'	betekent	 letterlijk	
'door'	en	'logos'	betekent	'het	woord'	of	algemener	'de	betekenis'.	Dialoog	is	een	gesprek	tussen	twee	of	meer	
mensen,	 waarin	 een	vrije	 gedachtewisseling	 plaatsvindt,	 wat	 tot	 nieuwe	 inzichten	 leidt	 bij	 de	 betrokkenen.	
Kenmerkend	 is	 dat	 er	 betekenissen	ontstaan	die	 zonder	 dialoog	niet	 tot	 stand	hadden	 kunnen	 komen.	 Écht	
luisteren	ligt	aan	de	basis	hiervan.	

In	 veel	 culturen	worden	 van	 oudsher	 dialogen	 in	 één	 of	 andere	 vorm	 gebruikt.	 De	Griekse	 filosoof	 Socrates	
gebruikte	 de	 dialoog	 om	onwaarheden	 te	 ontmaskeren	 en	 zodoende	 dichter	 bij	 de	waarheid	 te	 komen.	 En,	

Amerikaanse	 Indianenstammen	 gebruikten	 een	 dialoogmethode	 in	 het	 bestuur	 en	 de	 rechtspraak.	 Hiermee	
slaagden	 ze	 er	 in	 -	 op	 democratische	wijze	 -	 het	 eigenlijke	 probleem	 in	 een	 kwestie	 te	 benoemen	 en	 echte	

oplossingen	te	formuleren.	

Een	 dialoog	 is	 een	 onderzoekend	 gesprek	 tussen	 circa	 6	 à	 8	 deelnemers	 onder	 leiding	 van	 een	 getrainde	
gespreksleider	over	een	kwestie/onderwerp	wat	de	deelnemers	boeit	en	bindt.	Een	dialoog	 is	geen	debat	of	

discussie	winnen	of	overtuigen	is	niet	aan	de	orde,	samen	antwoorden	op	vragen	vinden	wel.	Een	dialoog	gaat	
uit	van	de	eigen	mogelijkheden	en	verantwoordelijkheid	van	de	deelnemers.	Het	samen	benutten	van	 ieders	

afzonderlijke	bijdrage	is	de	kracht	van	de	dialoog.	

Een	dialoog	is	een	gespreksvorm	die	zich	onderscheidt	van	debat	en	discussie.	Het	voornaamste	verschil	is	dat	
een	dialoog	een	onderzoeksgesprek	is.	De	voornaamste	verschillen	op	een	rij.	
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DE	FORMULE	VAN	DE	DIALOOG	
De	formule	voor	de	dialoog	bestaat	uit	4	stappen	in	een	uur.		

1. Kennismaking	 	 	 	 					20	min	

2. Ervaringen	uitwisselen	 	 	 					50	min	

3. Dromen		 	 	 	 					30	min	

4. Wat	gaan	we	doen?	(samen	of	individueel)				20	min	

	

GESPREKSREGELS		

	

o Open	 je	 hart:	 stel	 je	 oordeel	 zo	 lang	mogelijk	 uit.	 Voor	 een	 goede	dialoog	moeten	we	 een	 aantal	
natuurlijke	 gespreksneigingen	 achterwege	 laten.	 Veel	 vrouwen	 droegen	 vroeger	 schorten	 over	 hun	

rokken.	Bij	het	dweilen	moesten	zij	 ‘hun	rokken	opschorten’,	zodat	zij	er	geen	last	van	hadden.	Zo	is	
het	voor	een	dialoog	goed	‘je	oordeel	op	te	schorten’.	Je	moet	je	oordeel	even	opzij	zetten,	zodat	je	er	

geen	 last	 van	 hebt,	 zodat	 je	 er	 niet	 over	 struikelt.	 Alleen	 dan	 kun	 je	 verder	 kijken	 dan	 je	 eigen	
opvattingen.	

o Wees	kort:	spreek	eerlijk	en	met	diepgang	zonder	lang	uit	te	wijden.	Juist	wanneer	we	iets	concreet	
maken	worden	interessante	verschillen	zichtbaar	en	worden	onze	opvattingen	duidelijk.	

o Open	 je	 geest,	 luister	met	 respect	 naar	 alle	 ingebrachte	 gezichtspunten.	Alle	deelnemers	aan	een	

dialoog	zijn	gelijkwaardig	en	verdienen	evenveel	respect.	Denk	niet	tegen	de	ander.	(ja	maar	houding)	
Denk	met	de	anderen,	denk	samen	als	één	hoofd,	Stel	verhelderende	vragen.	

o Voel	je	vrij:	het	gaat	om	samen	zoeken	naar	antwoorden	en	nieuwe	vragen	en	niet	om	individueel		

presteren.	Maak	ruimte	voor	nieuw	denken.	Ga	voorbij	je	oude	denken,	meningen	en	standpunten.	

o Laat	de	ander	schitteren:	nodig	de	ander	uit	om	te	vertellen	en	luister.	In	dialoog-gaan	betekent	dat	

je	aandachtig	en	waarderend	luistert	en	dat	je	bereid	bent	om	ervaringen	te	delen:	Neem	de	tijd.	

o Wees	 nieuwsgierig:	 streef	 naar	 begrijpen,	 niet	 naar	 overtuigen.	 Luister	 actief.	 Verplaats	 je	 in	 de	
ander,	bekijk	de	wereld	door	de	ogen	van	de	ander.	Je	stelt	je	open	voor	het	verhaal	van	de	ander	

o Ga	 voor	 ontdekking:	 laat	 vooronderstellingen	 los,	 ga	 voor	 nieuwe	 inzichten.	 Fixeer	 je	 niet	 op	

oplossingen.	Onderzoek	onderliggende	redenen,	waarden	en	normen,	en	visies	achter	een	probleem	
of	oplossing	

o Wees	echt:	vertel	je	persoonlijke	ervaring	uit	je	hart,	niet	enkel	je	mening.	Iedereen	kan	zijn	mening	

en	gevoelens	uitspreken.	Je	spreekt	vanuit	jezelf.	Je	vertelt	open	en	eerlijk.	
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GESPREKSLEIDERS	

BELANGRIJKE	VAARDIGHEDEN	

Luisteren,	naar	de	verbale	en	non	–	verbale	

signalen.	

Luister	 goed	 naar	 wat	 er	 gezegd	 wordt,	
wees	 ook	 alert	 op	 zowel	 verbale	 als	 non-

verbale	signalen.	Hoe	zitten	de	deelnemers	
erbij?	 Is	 er	 betrokkenheid	 zichtbaar	 bij	 de	

deelnemers?	Wat	betekent	het	thema	voor	
jou?”.	 Geef	 de	 ander	 ook	 de	 tijd	 om	 hier	

even	na	te	denken,	om	een	antwoord	op	de	
vraag	te	kunnen	geven.		

	

	

Stiltes	mogen	er	zijn.	

Doorvragen,	op	inhoud	en	gevoel.	

Samenvatten	van	de	inhoud.	
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STAP	VOOR	STAP		

	

Stap	1:	Kennismaking	

Wat	doe	je?	

Je	heet	 iedereen	welkom,	geeft	 een	 toelichting	 op	 de	 gespreksregels	 en	vraagt	de	deelnemers	 zich	voor	 te	
stellen	door	het	noemen	van	naam	en	de	betekenis	van	het	thema	voor	hem	of	haar.	“welke	associaties	heb	je	

er	bij?”	Als	alternatief	kun	je	kiezen	voor	“geef	me	de	vijf”	(zie	bijlage)	

Waarom	doe	je	het?	

De	kennismaking	dient	als	opwarming	op	het	thema,	als	kennismaking	met	de	dialoogregels	en	natuurlijk	als	
kennismaking	met	elkaar.		

Hoe	doe	je	het?	

Om	te	stimuleren	dat	de	deelnemers	zich	uitspreken	kun	je	Het	“Popcorn	principe”	gebruiken	degene	die	het	

eerst	“op	popt”	krijgt	het	woord	in	plaats	van	een	rondje	te	maken	
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Stap	2:	Ervaringen	uitwisselen		

Wat	doe	je?	

Je	vraagt	de	deelnemers	ervaringen	in	te	brengen	met	een	concrete	EIGEN	ervaring	over	het	thema.	Je	vraagt	

door	op	2	à	3	ervaringen	die	relevant	zijn	om	het	gesprek	te	verdiepen	zodat	mogelijk	dieperliggende	thema’s	
met	betrekking	tot	de	kwestie/onderwerp	aan	de	

orde	kunnen	komen.		

Op	grond	van	verdieping	van	de	ervaringen	
bespreek	je	samen	met	de	deelnemers	

overeenkomsten	en	verschillen	in	de	besproken	
ervaringen.	Waar	gaat	het	nu	om,	wat	was	de	kern	

in	de	afzonderlijke	verhalen?	Wat	raakt	je	in	de	
voorbeelden?	Wat	vind	je	inspirerend?	

Waarom	doe	je	het?	

Het	eerste	rondje	ervaringen	heeft	voornamelijk	tot	functie	dat	mensen	hun	verhaal	kwijt	kunnen.	Ze	mogen	

vertellen	wat	ze	hebben	meegemaakt.	Nadat	de	gespreksleider	2	á	3	interessante	en	bruikbare	voorbeelden	
heeft	gekozen,	gaat	het	er	om	een	zo	volledig	mogelijk	beeld	te	krijgen	van	de	ervaring.	Wat	is	er	feitelijk	

gebeurd?	(zie	interview-vragen	in	Stap	voor	stap	–	Hoe	doe	je	het?)	

Het	gebruik	van	ervaringen	heeft	twee	belangrijke	functies.	In	de	eerste	plaats	kun	je	op	die	manier	
onderscheid	maken	tussen	feiten	en	oordelen.	Voor	de	deelnemers	is	het	belangrijk	te	ervaren	welk	deel	van	

de	ervaring	oordelen	zijn	en	welk	deel	feiten.	Op	die	manier	worden	andere	mogelijke	interpretaties	van	de	
situatie	zichtbaar.	

Ten	tweede	maakt	het	spreken	via	concrete	ervaringen	grotere,	abstracte	thema’s	toegankelijk.	Over	cultuur	in	

het	algemeen	is	het	 lastig	praten.	Maar	door	naar	ervaringen	te	zoeken	die	er	mee	samenhangen,	kun	je	het	
onderwerp	toch	bespreken.	

Nadat	de	ervaringen	zijn	besproken,	gaat	het	gesprek	naar	een	gezamenlijke	beeld.	Waar	draait	het	hier	om?	
Hoe	zou	je	dit	noemen?	Daarnaast	is	het	een	beweging	van	persoonlijk	naar	algemeen.	Voorbij	de	persoonlijke	
concrete	 ervaring,	 nu	 we	 die	 allemaal	 gehoord	 en	 begrepen	 hebben,	 naar	 een	 algemener	 thema	 wat	 dan	
zichtbaar	wordt?	Consensus	met	betrekking	tot	de	dingen	waar	we	het	over	eens	zijn,	en	de	consensus	over	de	
verschillen.		
	

Hoe	doe	je	het?	
Laat	 iedereen	 een	 EIGEN	 voorbeeld	 geven.	 Zorg	 ervoor	 dat	mensen	 de	 ruimte	 krijgen	 hun	 verhaal	 te	 doen,	
maar	 ook	dat	 het	 niet	 te	 lang	duurt.	 Vraag	daarom	om	kleine,	 concrete	 ervaringen	die	mensen	 zelf	 hebben	

meegemaakt.	Bruikbare	ervaringen	kun	je	herkennen	aan	de	formulering	die	wordt	gebruikt.	Een	overzichtje:	

Niet	bruikbaar	 Wel	bruikbaar	 Criteria	voor	de	ervaring	

“altijd	als	ik...”	 “toen	ik	laatst...”	 één	ervaring,	geen	reeks	

“mijn	neef	was	laatst...”	 “van	de	zomer	was	ik...”	 eigen	ervaring,	ik-vorm	

“vroeger	ging	ik...”	 “twee	weken	geleden...”	 recent	 verleden,	 herkenbaar	 voor	 alle	

deelnemers	“in	 de	 buurt	 zie	 ik	 wel	

eens...”	

“bij	 de	 slager	 zag	 ik	

gister..”	

concreet	en	precies	

	



																																																																																																																																	 	

Handboek	Dialoog			oktober	2015	 	 9	

	

Daarna	kies	 je	 zelf	2	à	3	 interessante	en	bruikbare	ervaringen.	Deze	kun	 je	 samen	het	best	 ‘uitvragen’	 in	de	
vorm	van	een	interview.	De	volgende	vragen	kunnen	je	daarbij	helpen:		

o Wat	is	er	feitelijk	gebeurd?	Probeer	het	zo	helder	te	
krijgen	dat	je	het	voor	je	ziet	als	een	film(pje).	

	
o Waar	en	wanneer	is	het	gebeurd?	

	
o Wie	waren	er	bij	betrokken?	Welke	belangen	

	speelden	een	rol?	
	

o Wat	heb	je	zelf	concreet	gedaan?	
	

o Wat	betekent	de	situatie	voor	jou?(gevoel/gedachte)	
	

o Welke	vragen	heb	je	bij	het	voorbeeld?	
	

Stimuleer	de	deelnemers	deze	vragen	te	stellen.	Geef		in	ieder	geval	na	het	interview	de		deelnemers	de	
gelegenheid	nog	andere	verhelderingsvragen	te	stellen.	

Vervolgens	is	het	belangrijk	een	gezamenlijk	beeld	te	krijgen	van	waar	het	nu	om	draait	bij	het	thema.	
Het	kan	helpen	om	iedereen	eerst	voor	zichzelf	op	te	laten	schrijven	(of	bedenken,	als	mensen	niet	
kunnen/willen	schrijven)	waar	het	volgens	hen	om	draait,	hoe	zij	de	situatie	zouden	omschrijven,	hoe	zij	dit	
zouden	noemen.	Zorg	ervoor	dat	de	omschrijvingen	niet	te	lang	zijn.		
	
Laat	iedereen	zijn	eigen-wijsheid	aanspreken.		
Het	is	jouw	taak	er	voor	te	zorgen	dat	zij	tot	een	eigen	definitie	komen	–	wat	is	er	volgens	henzelf	aan	de	hand?	
Stel	je	eigen	oordeel	uit.	en	sta	in	dienst	van	het	gesprek.	Dat	kun	je	het	best	doen	door	samen	te	vatten	en	
structureren,	de	regels	in	herinnering	te	brengen,	je	deelnemers	te	verleiden	tot	een	onderzoek,	maar	de	
inhoud	bij	hen	te	laten.	Help	de	groep	om	samen	tot	één	omschrijving	te	komen.		

	
Stap	3.	Dromen	
Wat	doe	je?	

Neem	 een	 moment	 stilte	 in	 acht,	 vraag	 de	 deelnemers	 hun	 ogen	 even	 dicht	 te	 doen	 en	 stel	 de	 volgende	
vragen:	 Hoe	 ziet	 je	 gewenste/	 ideale	 toekomst	 er	 uit	 in	 relatie	 tot	 het	 thema?	 Beschrijf	 je	 ideale	
toekomstbeeld,	 wat	 zie	 je,	 hoor	 je?	 Hoe	 zou	 het	 zijn	 als	 jij	 het	 voor	 het	 zeggen	 had,	 als	 een	 aantal	
belemmeringen	 er	 nu	 even	 niet	 zijn.	 Als	 we	 net	 even	 wat	 meer	 lef	 hadden,	 als	 we	 onze	 talenten	 en	
mogelijkheden	optimaal	benutten	

	
Waarom	doe	je	het?	

	
Dromen	 dient	 om	 een	 beetje	 uit	 de	 concrete	

werkelijkheid	 te	 komen,	 de	 fantasie	 aan	 te	
spreken,	 ruimte	 te	maken	 voor	 hoop,	 te	 denken	

in	mogelijkheden,	 voorbij	wat	 zich	nu	 in	het	hier	
en	nu	aandient.	
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Hoe	doe	je	het?	
Als	begeleider	 is	het	van	belang	om	deze	stap	goed	te	faciliteren.	Het	gaat	om	een	verder	perspectief	aan	te	
boren,	om	creativiteit,	hoop	en	passie	aan	te	boren.	Ogen	even	dicht	een	korte	visualisatie	wat	is	er	als,	of	wat	

is	er	over	een	tijdje,	wat	zou	er	kunnen	zijn	als	we	allemaal….	Laat	mensen	de	tijd	nemen	om	hun	droom	/	hoop	
te	 verkennen.	 Vervolgens	 moeten	 mensen	 taal	 vinden	 om	 hun	 droom	 te	 vertellen/	 in	 de	 werkelijkheid	 te	

plaatsen.	Om	iets	van	de	droom	te	kunnen	realiseren	is	ook	hier	weer	van	belang	om	te	benoemen	waar	het	
om	draait,	wat	is	de	kern?	

Stap	4:	Wat	kunnen	we	doen	samen	of	individueel?		

	

Wat	doe	je?	

Op	basis	van	verkregen	inzichten	(en	dromen)	vraag	je	de	

deelnemers		wat	ze	zelf	kunnen	doen	om	hun	droom	te	
realiseren.	Wat	kun	jij	daar	aan	bijdragen	en	welke	steun	van	

derden	(wie	zijn	dat	dan?)	heb	je	daarbij	nodig.	

Zie/voel/hoor	je	ideale	toekomst.	Wat	kun	jij	nu	doen	om	deze	
droom	te	verwezenlijken?	Hoe	kun	jij	je	droom	dichterbij	halen?	

Wat	is	nodig,	vraagt	nu	aandacht?	Welke	eerste	concrete	stap	
kun	jij	zetten?	

	

	

Waarom	doe	je	het?	

Het	doel	van	deze	laatste	stap	spreekt	bijna	voor	zich.	Het	is	een	vorm	van	oogsten.	En	terug	naar	het	concrete.	

Wat	kunnen	in	de	echte	wereld	een	eerste	stappen	zijn	om	jouw	/	jullie	droom	te	verwezenlijken	Tegelijkertijd	
biedt	deze	stap	de	kans	op	vervolg,	opvolging	van	dat	wat	gezegd	is.		

Hoe	doe	je	het?	

Wanneer	je	hier	bent	aangekomen	is	het	belangrijkste	werk	gedaan.	Als	stap	2	en	3	goed	gaan,	gaat	deze	stap	

vanzelf.	Wanneer	we	het	eens	zijn	over	waar	het	om	draait	(of	de	verschillen).	Wat	staat	ons	dan	toe	doen?	Het	
enige	aandachtspunt	is	dat	het	wel	betrekking	moet	hebben	op	de	mensen		ZELF	kunnen	doen(	wat	ligt	in	hun	

eigen	cirkel	van	invloed).	Wat	gaan	zij	doen?	Pas	daarna	ga	je	in	op	noodzakelijke	voorwaarden,	waar	zij	geen	
invloed	op	hebben.	Voorkom	dus	een	wensenlijstje	voor	de	gemeente	of	andere	instellingen.		

Sluit	de	dialoog	af	op	een	manier	die	bij	jou	past.		
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WAT	TE	DOEN	BIJ...	

In	 dit	 deel	 van	 het	 Handboek	 staan	 nog	 een	 aantal	 tips	 voor	 situaties	 die	 zich	 in	 alle	 fasen	 van	 de	 dialoog	

kunnen	 voordoen.	 Het	 gaat	 niet	 om	 regels,	 maar	 om	 tips	 en	 ideeën	 die	 van	 pas	 kunnen	 komen	 tijdens	 het	
begeleiden	van	gesprekken.	

1. mensen	blijven	in	hun	gelijk	zitten	

Wanneer	 mensen	 in	 hun	 eigen	 gelijk	 blijven	 zitten,	 kan	 het	 helpen	 om	 hen	 te	
vragen	zich	te	verplaatsen	in	een	ander.	Je	kunt	inventariseren	wie	allemaal	bij	de	

ervaring	 of	 situatie	 betrokken	 zijn,	 deze	 rollen	 verdelen	 over	 de	 deelnemers	 en	
hen	 vanuit	 hun	 rol	 een	 standpunt	 te	 laten	 innemen.	 Doordat	 iedereen	 een	 rol	
krijgt,	 is	 het	 makkelijker	 om	 op	 een	 andere	 manier	 te	 denken,	 terwijl	 zij	

tegelijkertijd	 een	 ander	 perspectief	 vertolken.	 Het	 gaat	 er	 hier	 dus	 om	 op	 een	
speelse	manier	te	organiseren	dat	de	deelnemers	“in	de	schoenen	van	een	ander	

gaan	staan”.	

Het	kan	ook	zijn	dat	het	onderwerp	de	deelnemers	zó	raakt	dat	zij	verhit	hun	eigen	punt	blijven	herhalen.	Dan	

kan	 een	 ‘gevoelssamenvatting’	 helpen.	 Een	 gevoelssamenvatting	 is	 het	 benoemen	 van	 de	 emotie	 die	 je	
waarneemt.	 Bijvoorbeeld:	 ‘ik	 kan	 me	 voorstellen	 dat	 je	 daar	 heel	 boos	 van	 wordt’,	 of	 ‘daar	 zul	 je	 wel	

teleurgesteld	over	zijn’,	of	 ‘dat	moet	een	machteloos	gevoel	geven’.	Op	deze	manier	erken	 je	expliciet	dat	 je	
ziet	wat	deze	persoon	dwars	zit.	Dat	helpt	vaak.	

2. mensen	luisteren	niet	meer	naar	elkaar	

Wanneer	 mensen	 niet	 meer	 naar	 elkaar	 luisteren	 is	 de	 techniek	 van	 LSD	 (Luisteren,	 Samenvatten	 en	

Doorvragen)	van	belang.	Dat	geldt	voor	de	gespreksleider	omdat	hij	of	zij	een	voorbeeldfunctie	heeft.	Maar	je	
kunt	hen	ook	vragen	eerst	samen	te	vatten	wat	de	vorige	spreker	zei,	voordat	ze	zelf	iets	nieuws	inbrengen.	Dit	

voelt	 in	eerste	instantie	misschien	wat	kunstmatig,	maar	wanneer	de	gespreksleider	het	voorbeeld	geeft,	kan	
dit	heel	goed	werken.	

Natuurlijk	kun	je	ook	benoemen	dat	je	merkt	dat	mensen	niet	meer	naar	elkaar	luisteren	en	verwijzen	naar	de	
gespreksregels.	Vaak	vergeten	mensen	door	hun	betrokkenheid	de	gespreksregels	en	helpt	het	hen	daar	even	

aan	te	herinneren.	Vragen	is	belangijker	dan	stellen.	Begrijpen	is	belangrijke	dan	jouw	oordeel.	

3. mensen	laten	elkaar	niet	uitpraten	

Wanneer	mensen	elkaar	niet	 laten	uitpraten,	geldt	net	als	bij	het	vorige	punt	dat	 je	
dat	kunt	benoemen	en	de	deelnemers	kunt	herinneren	aan	de	gespreksregels.	Maar	

er	 zijn	 nog	 een	 paar	 technieken	 die	 je	 kunt	 toepassen.	 Zo	 kun	 je	 bijvoorbeeld	 een	
voorwerp	 gebruiken	 om	 de	 ‘spreekbeurt’	 zichtbaar	 te	 maken.	 De	 persoon	 met	 dit	

voorwerp	mag	praten,	 de	 anderen	 luisteren	 (talking	 stick	methode).	Ook	 kun	 je	 als	
gespreksleider	 vragen	 of	 iemand	 uitgesproken	 is.	 Of	 vragen	 of	 iemand	 kort	 kan	

samenvatten	wat	hij	net	heeft	gezegd.	

Toch	is	ook	goed	om	je	te	realiseren	dat	sommige	mensen	blijven	praten	omdat	ze	niet	weten	hoe	zij	moeten	
afronden.	Zij	zijn	dus	geholpen	wanneer	je	hen	onderbreekt,	bedankt	en	samenvat	wat	ze	wilden	zeggen.	
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4. Wat	doe	ik	als	een	groepslid	een	ander	groepslid	ongevraagd	advies	of	tips	geeft?		

Je	kunt	die	persoon	er	op	wijzen	dat	bij	het	dialooggesprek	de	ervaring	centraal	staat,	niet	de	oplossing	of	wat	
je	met	die	ervaring	zou	moeten	doen.	Wanneer	iemand	zelf	aangeeft	graag	inhoudelijk	advies	te	willen,	kunnen	

mensen	 uitgenodigd	 worden	 daar	 na	 afloop	 van	 het	 dialooggesprek	 verder	 over	 door	 te	 praten.	 Het	 kan	
natuurlijk	heel	fijn	zijn	om	via	een	dialooggesprek	mensen	te	leren	kennen	die	je	kunnen	steunen.	Maar	het	kan	

ook	heel	goed	zijn	dat	je	helemaal	niet	zit	te	wachten	op	advies	of	suggesties.	Vaak	zit	er	ook	een	oordeel	 in	
advies	 of	 tips	 die	 afbreuk	 kunnen	 doen	 aan	 de	 inbreng	 van	 de	

ander.	

5. 	Wat	doe	ik	als	iemand	telkens	in	discussie	vervalt?		

Je	kunt	deze	persoon	persoonlijke	vragen	stellen:	waarom	was	iets	

zo	belangrijk?	Welke	dingen	bedoelt	hij/zij?	Zo	kan	iemand	in	zijn	of	
haar	eigen	verhaal	komen,	in	plaats	van	in	zijn	of	haar	mening.	

6. 	Wat	doe	 ik	als	een	groepslid	 steeds	van	het	onderwerp	

van	de	dialoog	afdwaalt?		

Je	kunt	deze	persoon	herhaaldelijk	aan	het	onderwerp	herinneren	door	bijvoorbeeld	te	vragen	‘waar	ik	nu	nog	
zo	benieuwd	naar	ben,	is	jouw	ervaring	met	…’	

7. 	Wat	doe	ik	als	een	groepslid	erg	verlegen	is?		

Je	kunt	deze	persoon	gedurende	het	gehele	gesprek	de	tijd	geven	om	tot	gesprek	te	komen.	Wat	betekent	dat	
je	soms	juist	accepteert	dat	iemand	nog	niet	klaar	is	om	aan	het	gesprek	deel	te	nemen.	Dan	geef	je	een	ander	

persoon	 de	 ruimte.	 Door	 vriendelijk	 af	 en	 toe	 een	 gesloten	 vraag	 te	 stellen	 nodig	 je	 hem	 of	 haar	 uit	 om	
geleidelijk	aan	meer	te	zeggen.		

8. 	Wat	doe	ik	als	iemand	zich	afwezig	opstelt?		

Probeer	de	persoon	bij	het	gesprek	te	betrekken	door	gerichte	vragen	te	stellen	over	de	ervaring	of	droom	van	

die	persoon.	Sommige	mensen	vinden	het	moeilijk	om	met	hun	eigen	bijdrage	in	het	gesprek	te	komen.	

Dat	wil	niet	zeggen	dat	ze	niks	te	melden	hebben.	 Ieders	bijdrage	 is	waardevol.	Deze	mensen	kun	je	vaak	op	

weg	helpen	door	vragen	te	stellen	en	door	te	vragen	naar	aanleiding	van	het	antwoord.	

9. 	Wat	doe	ik	als	een	groepslid	emotioneel	wordt?		

Je	kunt	opmerken	dat	je	ziet	dat	het	diegene	veel	doet.	Je	kunt	die	persoon	op	zijn	
of	 haar	 gemak	 stellen	 door	 bijvoorbeeld	 te	 zeggen	 dat	 je	 het	 begrijpt	 dat	 het	

vertellen	 van	een	 verhaal	 of	 het	 luisteren	naar	 verhalen	 van	anderen	 veel	 los	 kan	
maken	bij	jezelf.	Je	kunt	vragen	of	die	persoon	iets	nodig	heeft	of	dat	je	het	gesprek	

kunt	 voortzetten.	 Door	 het	 gesprek	 voort	 te	 zetten	 geef	 je	mensen	 vaak	 de	 kans	
even	tot	zich	zelf	te	komen	
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RANDVOORWAARDEN	
	

o Het	is	bij	een	dialoog	belangrijk	dat	hij	plaatsvindt	in	een	rustige	ruimte	zonder	al	te	veel	afleiding	en	
rumoer.	

o Dialogen	vinden	plaats	in	gemengd	samengestelde	groepen	van	6	tot	maximaal	10	personen.		

o Een	dialoog	duurt	circa	2	uur		

o Cruciaal	voor	het	slagen	van	de	dialogen	is	dat	alle	gespreksleiders	een	training	gevolgd	hebben.	

o De	dialogen	kunnen	niet	bijgewoond	worden	door	toehoorders.	

PRAKTISCHE	TIPS	

o Zorg	van	te	voren	voor	koffie,	thee	en	frisdrank	zodat	dit	niet	(storend)	later	verzorgd	wordt.	

o Organiseer	de	bijeenkomst	in	een	prettige	vertrouwenwekkende	omgeving.	

o Houdt	met	het	aanvangstijdstip	rekening	met	het	programma	van	de	deelnemers.	
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BIJLAGE	:	GEEF	ME	DE	VIJF	

	…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


