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Je zit op de verjaardag van een neef je.
Kof f ie in je hand, appelkruimeltaar t erbij.
Ter wijl je bijpraat met tante Lydia hoor je
in het gesprek naas t je iemand zeggen dat
de recente golf van inbraken in de buur t
vas t door ‘die M arokkanen’ komt .
Wat doe je dan? Wat doe je als iemand in
je omgev ing een opmerking maak t die ei genlijk niet kan? Die k wet send is voor an deren, of voor jezelf ? Dit gesprek sboekje geef t je concrete hand vaten om zo’n
situatie om te zet ten in een cons truc tief
gesprek . Een gesprek dat helpt meer be grip en minder vooroordelen te hebben.

1 . Wat is dialoog?
2 .	H oe dragen gesprekken bij aan
vermindering van vooroordelen?
3 . H oe voer je een goed gesprek?
4 . Prak tische tips
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Wat is
dialoog?
H et woord dialoog s taat voor t weespraak .
H et wordt ook wel als s y noniem voor ge sprek gebruik t . Dagelijk se gesprekken
gaan vaak over luchtige onder werpen als
het weer, een nieuwe expositie of de laats te af levering van De Slims te M ens .
M aar dialoog kan ook een krachtig mid del zijn om weder zijds begrip te creëren,
vooral wanneer het gaat over gevoelige
onder werp en waarbij in eer s te ins tantie
de meningen ver uit elkaar (lijken te) lig gen. Denk aan het coronabeleid, klimaat
of immigratie.

Hoewel je bij een gesprek vooral
denk t aan praten, gaat het juist
om luisteren en elkaar de ruimte
geven. Een goed gesprek is een
combinatie van je eerlijk uiten,
verbinding zoeken en empathisch
luisteren.
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Hoe dragen
gesprekken bij aan
vermindering van
vooroordelen?
Veel vooroordelen komen voor t uit onwe tendheid. Vanuit opvoeding en cultuur krijg
je ideeën en opvat tingen mee, die later
door eigen er varingen en nieuwe kennis
worden beves tigd of aangepas t .
Dit digitale tijdp erk zorgt voor de beschikbaarheid van een enorme berg informatie.
Dat betekent dat je in principe over alles
een afgewogen en geïnformeerde mening
kunt vormen. M aar als gevolg van de algo ritmes op sociale media, krijg je vooral in formatie voorgeschoteld die je bes taande
mening voedt en beves tigt . Zo kom je
– vaak onbewus t en onbedoeld – in een
bubbel terecht .
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O nbegrip en vooroordelen worden pas
weggenomen als je de ver schillende kan ten van een verhaal kent . Daar voor is het
noodzakelijk om naar anderen te luisteren,
écht te luisteren.
A ls mensen een menings ver schil of
onenigheid hebben, als een collega iet s
k wet sends zegt ; een cons truc tief gesprek
opent de weg naar meer begrip en het bij s tellen van een over tuiging.
M aar het werk t alleen als het op de juis te
manier wordt aangepak t .
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Hoe voer je een
goed gesprek?
In een goed gesprek is het belangrijk dat
je écht luis ter t naar de ander. A ls iemand
ander s praat , blijf je met je aandacht bij
de ander en geef je jouw eigen ideeën,
gedachten en emoties geen aandacht .
A ls je in je hoofd al bezig bent met wat jij
gaat zeggen, of met wat je v indt van wat
er gezegd wordt , luis ter je niet meer.
Om beter te begrijpen wat de ander zegt ,
kan het helpen om eerst in je eigen woorden te herhalen wat er net ver teld is. Dat
laat de ander ook zien dat je echt luisterde.
Wat zorgt voor verbinding. En precies dát is
het belangrijkste doel van een gesprek:

Verbinding
Maken

Je hoef t het niet
met elkaar eens
te zijn, maar door
naar elkaar te luis teren kun je wel
zorgen dat je el kaar s p er sp ec tief
b egrijpt .
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Voorbeeld
Dev i begint met jou een gesprek over
af koms t en deelt haar er varing met re ac ties van andere mensen. Ze ver telt je:
“A ls ik met mensen ben die ik nog niet
ken, wordt me altijd wel gev raagd waar
ik vandaan kom. A ls ik dan zeg dat ik uit
N ederland kom, is dat blijkbaar niet het
goede ant woord. ‘Ja, maar waar kom je
nou écht vandaan? ’ v ragen ze dan. Ik word
er zo moe van dat ik altijd in eer s te in s tantie op mijn af koms t beoordeeld word.”

Hoe
reageer
jij?
O p t ie 1
“Ach, daar moet je
niet zo mee zit ten.
Die mensen bedoe len dat niet verkeerd, daar moet je
niks achter zoeken.”

O p t ie 2
“ Vind je het storend
dat je in een nieuw
gezelschap altijd
eerst op je af komst
wordt beoordeeld?
Frustreer t dat je
en word je daar
moe van? Ik kan
me goed voorstel len dat dat voor jou
ver velend is. Vooral
als het steeds op nieuw gebeur t .”
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Welk gevolg
heef t jouw
reac tie?
Dev i uit bij jou iet s dat haar dwar szit en
s telt zich daarmee k wet sbaar op. Ze deelt
haar kant van dit verhaal, om jou inzicht te
geven in hoe dit voor haar is .

Inzicht
in het
resulaat :
Je reageer t
zoals in op t ie 1
Je w ijs t direc t haar
gevoelens af en
toont geen b egrip
voor haar er varing .
Alsof zij zich zo
niet mag voelen.
Daarmee gooi je de
deur dicht voor de
voor zet ting van het
gesp rek .

Je reageer t
zoals in op t ie 2
Je laat je eigen
aannames buiten
het gesprek.
Je laat zien dat je
echt gehoord hebt
wat ze ver telde, en
je geef t haar de
ruimte om te voelen
wat ze voelt zonder
dat te veroordelen.
Dit maak t de weg
vrij voor een dieper
gesprek over dit
onder werp, waarbij
je ook jouw blik
hierop kunt delen.
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Denk weer even terug aan die verjaardag
van je neef je. Je hoor t de opmerking over
inbraken en M arokkanen en voelt je veront waardigd. N u zou je vanuit die emotie
kunnen zeggen dat deze opmerking nergens op slaat , en dat deze per soon dit
niet zou mogen zeggen. Dat is een be grijpelijke reac tie. M aar het zorgt er voor
dat de ander z’n hakken in het zand zet
en nog harder vas thoudt aan zijn of haar
mening. Voor je het weet beland je in een
welles - nietes - situatie.
O m wederzijds begrip te v inden, is het
belangrijk zonder oordeel het gesprek
aan te gaan.
“ Waarom denk je dat? ” is een open v raag
waarmee je niet direc t jouw eigen mening
er tegenover zet . H et geef t wel een ope ning om écht te luis teren naar de er varing
en mening van de ander.
E n als mensen voelen dat er echt geluis terd wordt , zijn ze meer bereid om daarna
naar jou te luis teren.
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Prak tische tips
+ oefening
Soms is er binnen een bepaalde kring ,
bij voorbeeld op je werk , binnen je familie
of v riendengroep, onderling fric tie over
maat schappelijke of per soonlijke onderwerpen. W il je op je werk of thuis eens
oefenen met het voeren van een goed,
cons truc tief gesprek? O p een onder werp
waar de meningen over verdeeld zijn?
H ieronder v ind je t wee concrete oefenin gen, één voor thuis en één voor in een
groep.

Oefening 1 :
A lleen thuis

Oefening 2:
In een groep
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Oefening 1:
Alleen thuis
1

Kies een onder werp uit
waar je een s terke mening
over hebt .

2

M aak voor jezelf duidelijk wat precies
je mening over dit onder werp is en
ook waarom je die hebt . O mschrijf de
contex t , zonder een oordeel te geven.
Bij voorbeeld: A ls ik … zie of hoor dan
voel of denk ik …
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Welke gevoelens roept het bij je op als
je hieraan denk t? Raak je bij voorbeeld
gefrus treerd, ges tres t , k wet sbaar,
blij, liefdevol, hoopvol, jaloer s , kalm,
geïnteresseerd, boos? Voel je af keer,
t w ijfel, ongemak , af s tand, schaamte,
angs t , pijn, verdriet?

4
4

Probeer te formuleren waarom dit
onder werp zo belangrijk voor je is .
Bedenk welke behoef te wel of niet
wordt ver v uld.
Bij voorbeeld: het ver v ult (niet) mijn
behoef te aan veiligheid, eerlijkheid,
gelijk waardigheid, rus t , voor spelbaarheid, zingev ing , creati v iteit , autono mie, gezondheid.
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Bedenk nu iemand die een tegenoverges telde mening heef t aan die van jou.
Probeer te bedenken welke gevoelens
deze p er soon heef t en waarom dit on der werp zo belangrijk is . Ook al ben je
het oneens dan kun je wellicht wél be grijp en waarom deze per soon dit v indt .
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Oefening 2:
In een groep
1

Verdeel het gezelschap in
groepen van minimaal v ier
p er sonen.

2

Kies een onder werp waarover jullie
w illen praten, bij voorbeeld een k wetsende opmerking.

3

Deel de dialoog - regels* met de groep.
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W ijs één iemand aan als gesprek slei der, die in de gaten houdt of de regels
worden nageleefd.
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Deel één voor één je mening , gevoel
of er varing met betrekking tot dit on der werp.
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De gesprek sleider zorgt er voor dat
iedereen aan het woord komt .
A lle deelnemer s ref lec teren zonder
oordeel op wat er gezegd wordt .
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De gesprek sleider sluit het gesprek af
met een samenvat ting.
7

Ref lec teer na af loop samen op de oe fening. H oe was het om dit te doen?
Heef t het je nieuwe inzichten gegeven?

* Dialoogregels
• Laat de ander zijn / haar verhaal ver tellen.
• Zet er niet meteen een verhaal tegenover.
• B ehandel elkaar met resp ec t .
• P
 raat over/ vanuit jezelf ( ‘ik geloof ’ in p laat s
van ‘ze zeggen’ ).
• Vraag om ex tra uitleg als mensen teveel in
algemeenheden praten of als je meer toelich ting no dig hebt om te b e grijp en wat er b e doeld wordt .
• G e ef mensen de ruimte om na te denken.
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Tot slot
M ocht je iemand tegenkomen w iens me ning haak s s taat op die van jou, denk dan
terug aan deze oefeningen. Probeer niet
te oordelen, maar met v ragen erachter te
komen wat de ander moti veer t .
Door ook jezelf eerlijk te uiten kun je
samen tot wederzijds begrip komen.
E lkaar of elkaar s mening veroordelen
zorgt juis t voor meer af s tand. E n zoals
met alles in het leven geldt : oefening
baar t kuns t . Leer jezelf aan weg te blij ven
van een oordeel, je oprechte aandacht tij dens een gesprek bij de ander te houden
en jezelf eerlijk te uiten over wat jou be zighoudt . Daarmee heb je de basishouding
voor een goed gesprek en verbinding te
pakken.

Laat je (voor)
oordelen los.

Een
goed gesprek
gaat óók over
de kracht van
luisteren.

Begrip betekent
niet dat je het met
iemand eens hoef t
te zijn.

O ver

M ensen met
een Missie
M ensen met een M issie komt op voor
mensen die lijden onder haat en geweld.
Die onderdruk t , gediscrimineerd of uitgesloten worden vanwege hun v rouw zijn, hun geloof of hun af koms t .
Dat doen w ij door de opvat tingen die
daar toe leiden bespreekbaar te maken.
W ij geloven namelijk dat een gesprek het
begin is van de oplossing. A l bijna 1 0 0
jaar werken wij hard om die dialoog te
faciliteren op plekken waar conf lic t en
geweld overheer sen.
Zo bouwen we aan een wereld waar
mensen met elkaar praten in plaat s van
vechten. Dat doen we samen met hon derden samenwerkingspar tner s wereld w ijd. M et mensen die hun nek uit s teken
voor anderen, die met passie, geloof en
veerkracht opkomen voor hun idealen en
een betere wereld. Indi v iduen of organisa ties . M ensen die verandering teweegbren gen en een toekoms t v isie hebben voor
hun gemeenschap.

M ensen met
een Missie
W il je M ensen met een M issie helpen
om over tuigingen die leiden tot haat en
geweld te veranderen? W il je bijdragen
aan een wereld waarin mensen met
elkaar praten in plaat s van vechten?
Klik op de onder s taande but ton en doneer.

He lp & d on eer

M ensen met e en M issie is e en A N B I en C B F erkend goe d doel .

B ronvermelding
De informatie in dit boek je is gebase erd op de
metho de: “G eweldloze communic atie” van M ar shall
Rosenb erg .
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