
Johan Olie ‘Wrap-up’ uit de Proeftuin 
 
Communicatiekalender/kritiek-repliek zijn stappen die zijn genomen. Maar 
hoe breng je dit ter tafel in een gesprek? 
 

• Vertragen (om te versnellen, actie-doorvragen) Soms even in de 
week leggen… 

• LSD (half luisteren: sentiment, vraag achter de vraag) 
• Dialoog: we hebben vaak een plan. Maar als je aan tafel zit, zit je 

met twee werelden… 
• Taal van verschillende mensen, vatten in een boodschap 
• Gelijkwaardigheid (als het je raakt, zeg dan dat het je raakt). Ik ben 

ok en jij bent ok 
• ‘De boze burger’ hoe ga je daar mee om? 
• Het buiten jezelf plaatsen (het gaat om de gemeente) 
• 5 % is niet bereid om tot dialoog te komen. Stap er dan uit. 

 
Je vraag en twijfel serieus nemen, niet begrijpen/weten benoemen.. 
Type gesprek benoemen (zie sheets Tilburg) en vandaaruit handelen. 
 
Noelle Aarts: in beelden (tegenstellingen verbeelden) 
 
Dialoog is…. 
Werkelijk willen horen… 
 
Mijn technieken: 
Wel bij de pakken neerzittten;op je handen zitten 
Vertel -> ik kwam eigenlijk luisteren wat jij wilde (en achteruit gaan 
zitten) 
Confronteren; grenzen aangeven 
Gesprek voorbereiden op houding naast inhoud 
 
Wat helpt om de dialoog vaardigheden te versterken in de 
organisatie? De ideeën:  
- Zelf in gesprek en benoemen wat er gebeurt (voorbeeldgedrag) 
- Communicatiekalender: acties uitgezet. Wie gaat er even met die en die 
praten. Gesprek moet meer bespreekpunt zijn (te veel een koude actie) 
-Naast proces technische rol ook de coachende rol 
- meta niveau eindigen en tussendoor (ook benoemen dat het een lastig 
gesprek was) 
- feedbackregels 
- dialoogcoach (tweede ring/vlieg aan de muur) 
- Benoemen tijdens gesprek wat jij waarneemt over het gesprek zelf 
- Goede voorbeelden verspreiden en resultaten laten zien 
- Ben jij de aangewezen persoon? Sturen op dialoog competenties 
- Soms gewoon uit gevoel durven en professioneel te botsen 
- Verwijzen naar anderen die vaak contact hebben (klantcontactcenter) 


