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METHODIEKEN

 
Kent u dat? U volgde een training ‘Hoe voer ik een functione -
ringsgesprek’ en oefende met medecursisten, of misschien 
zelfs met een acteur. Een tijdje later was het zover: uw echte 
functioneringsgesprek stond voor de deur. Goed beslagen 
ging u ten ijs. Maar wat bleek: het gesprek verliep totaal 
anders dan u had voorbereid. Uw gesprekspartner had een 
andere agenda, u wist uw punt niet te maken of het gesprek 
werd juist een stuk leuker dan verwacht. Herkenbaar?

Dialoogcoaching

In gesprek 
over het 
gesprek

Vaak verlopen gesprekken anders dan 
gepland. In veel gevallen frustreert dit één 
of beide gesprekspartners. Trainingen ‘Ef-
fectiever communiceren’ bieden uitkomst 
en zijn dan ook steevaste toppers in het 
trainingsaanbod van opleidingsinstitu-
ten. Maar waarom volgen mensen die 
trainingen individueel, in het kader van 
hun persoonlijke ontwikkeling, en leren 
gesprekspartners zelden met elkaar om 
beter te communiceren? Een goed gesprek 
komt immers in samenspraak tot stand 
(Nauta 2011). 

Veranderende arbeidsrelatie
Een goede dialoog op de werkvloer is be-
langrijk, omdat het de basis vormt van mo-
derne en volwaardige arbeidsrelaties. Dit 
zijn arbeidsrelaties, waarin leidinggevenden 
en medewerkers op gelijkwaardige wijze 
met elkaar overleggen en onderhandelen 
over werk en ontwikkeling. In een volwaar-
dige arbeidsrelatie gaan mensen als vol-
wassenen met elkaar om. Er is ruimte voor 
het maken van maatwerkafspraken – ook 
wel i-deals (Rousseau, 2005) genoemd – en 
voor het werken aan duurzame inzetbaar-
heid. In de dialoog tussen leidinggevende 

en medewerker komen organisatie-, team- 
en persoonlijke belangen samen en wor-
den ‘win-win-winoplossingen’ gesmeed. Het 
is het scharnierpunt van de arbeidsrelatie. 
Zowel medewerkers als leidinggevenden 
geven aan dat de kwaliteit van hun dialoog 
bepalend is voor inzetbaarheid, presteren 
en motivatie (Nauta et al., 2011). Kortom: 
werken aan de dialoog is werken aan 
vernieuwing van arbeidsrelaties. Gezien de 
in rap tempo veranderende arbeidsmarkt 
– vergrijzing, ontgroening, verkleuring – is 
deze vernieuwing hard nodig. 

Dialoogcoaching
Bij dialoogcoaching staat het gesprek 
centraal, en niet de afzonderlijke personen. 
Gebaseerd op onder meer het gedachte-
goed van Appreciative Inquiry, kijkt een 
coach vooral naar wat goed gaat in een 
gesprek. Tijdens een nabespreking met alle 
gesprekspartners bespreekt de coach wat 
ieder voor zich en wat men als groep kan 
doen om dergelijke dialoogvaardigheden 
vaker, eerder, met lastige(re) gesprekspart-
ners en/of in meer complexe situaties te 
vertonen. Er is bij deze vorm van coaching 
geen sprake van een traditionele relatie 
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tussen coach en coachee. Gesprekspartners 
nemen tegelijkertijd deel aan een dialoog-
coachsessie en geven zichzelf én elkaar, 
met hulp van de coach, feedback en tips. De 
dialoogcoach is een procesbegeleider die 
in het neutrale midden tussen de gespreks-
partners opereert met als doel: het verbe-
teren van de kwaliteit van hun interactie. 
De coach heeft geen inhoudelijke inbreng, 
is geen inhoudelijk expert noch belangen-
behartiger en heeft geen voorkeur voor de 
belangen van één van de gesprekspartners. 

Waar het de dialoogcoach om gaat is dat de 
gesprekspartners alles uit de kast halen om 
een goede dialoog met elkaar te voeren. 
De dialoogcoach kan aanwezig zijn bij een 
gesprek en tussentijds of direct aansluitend 
op het gesprek aanwijzingen, feedback en 
tips geven. Een gespreksduo of -groep kan 
ook een conversatie op video (laten) opne-
men en de coach de beelden toesturen. De 
coach selecteert dan fragmenten uit de op-
name die de moeite van het nabespreken 
waard zijn. Beide varianten hebben voor- en 
nadelen (zie kader ‘Directe observatie ver-
sus videocoaching’). Wanneer dialoogcoa-
ching gebeurt op basis van videobeelden, 
kunnen eventuele voor- en nabesprekin-
gen ook op video worden opgenomen. Je 
maakt dan gebruik van het zogenaamde 
Droste-effect, waarbij praten over dialoog 

een te analyseren dialoog op zich wordt. 
Dit kan het leereffect van dialoogcoaching 
verder versnellen. 
Een dialoogcoachsessie neemt meestal een 
tot anderhalf uur in beslag. Desgewenst 
kan de dialoogcoach ook samen met de 
gesprekspartners het gesprek voorberei-
den. Dit kan gezamenlijk of met iedereen 
afzonderlijk. In geval van het laatste, gaat 
de regel van de evenredige verdeling van 
aandacht op. Wenst één gesprekspartner, 
bijvoorbeeld de leidinggevende, een 

voorbespreking met de coach, dan krijgt 
de ander, bijvoorbeeld de medewerker, 
automatisch ook een voorbespreking. Zo 
blijft de coach in het neutrale midden staan 
en hebben alle gesprekspartners een even 
grote kans om optimaal gebruik te maken 
van de coach. 

Belangen verbinden, conflicten voorkomen
Dialoogcoaching is uitermate geschikt om 
in te zetten in situaties waarbij er sprake 
is van tegengestelde belangen, gecom-
bineerd met de wens om deze belangen 
met elkaar te verbinden. Bij plannings-, 
voortgangs- en coachingsgesprekken en 
ook bij teamoverleggen is dit meestal het 
geval. Dialoogcoaching leent zich – hoewel 
losjes gebaseerd op mediation – niet direct 
voor het oplossen van arbeidsconflicten. 
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Directe observatie versus videocoaching
Bij directe observatie zitten de gespreks-
partners ten tijde van de nabespreking 
nog ‘in’ het gesprek. Dit maakt het terugha-
len van gesprekssituaties en -emoties ge-
makkelijker. Ook heeft de coach bij directe 
observatie de mogelijkheid om tussentijds 
in te grijpen, en zo het gesprek ter plekke 
te verbeteren. Nadeel van dialoogcoa-
ching op basis van directe observatie is de 
fysieke aanwezigheid van de coach tijdens 
het gesprek. Sommige koppels vinden dit 
teveel afleiden en verkrampen. Dialoog-
coaching op basis van videobeelden kan 
uitkomst bieden. De aanwezigheid van 
een camera is ook niet alledaags, maar 
wordt door de meeste mensen niet als 
hinderlijk ervaren. “Ik was de camera al na 
vijf minuten vergeten”, zeggen veel deel-
nemers. Dit blijkt ook uit de beelden. De 
gesprekspartners kijken zelden in de ca-
mera, wisselen zeer persoonlijke verhalen 
uit en roddelen soms dat het een lieve lust 
is. Allemaal signalen dat het gesprek niet 
(sterk) beïnvloed wordt door de aanwe-
zige camera. Een bijkomend voordeel van 
dialoogcoaching op basis van videobeel-
den is, dat de coach de gesprekspartners 
tijdens de nabespreking daadwerkelijk kan 
laten zien wat ze doen en welke effecten 
dit heeft. 

Een gesprek zonder emotionele authenticiteit is ziel-
loos, saai en taai, en doet weinig tot niets voor de 

onderlinge band tussen gesprekspartners
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Het is er vooral op gericht om arbeids-
conflicten te voorkomen. Een gecertifi-
ceerde mediator en deelnemer aan een 
train-de-traineropleiding dialoogcoaching 
typeerde dialoogcoaching als ‘mediation 
light’: dialoogcoaching maakt gebruik van 
mediationtechnieken, maar is minder sterk 
geprotocolleerd dan mediation. 

Creatieve dialoog
Een dialoogcoach kan een gesprek op veel 
manieren observeren en analyseren. Een 
goed gesprek over werk en ontwikkeling, 
waarbij verschillende belangen worden 
besproken, heeft immers vele ingrediënten 
(open vragen, oprechte interesse, echt con-
tact maken, enzovoort). Deze ingrediënten 
verschillen bovendien per organisatie en 
gesprekstype. De dialoogcoach probeert 
in alle gevallen met feedback en tips meer 
creatieve dialoog tussen gesprekspartners 
te stimuleren.  Naast de basale communica-
tievaardigheden van luisteren, samenvatten 
en doorvragen (LSD) wordt een creatieve 
dialoog gekenmerkt door een mix van 

harde en zachte aspecten. Gratton & Ghos-
hal (2002) werken deze aspecten uit in een 
gespreksmodel met twee assen: analytische 
rationaliteit en emotionele authenticiteit 
(zie figuur 1). 

Analytische rationaliteit blijkt bijvoorbeeld 
uit het uitspreken van een helder doel 
en een gespreksagenda, het vasthouden 
van de rode draad in een gesprek en het 
bewaken van de tijd. Emotionele authen-
ticiteit komt tot uiting in het uitspreken 
van gedachten en gevoelens, het tonen 
van respect en het geven van persoonlijke 
voorbeelden. Een gesprek zonder emoti-
onele authenticiteit is zielloos, saai en taai, 

en doet weinig tot niets voor de onderlinge 
band tussen gesprekspartners. Een gesprek 
zonder analytische rationaliteit is intiem, 
knus en gezellig, maar leidt zelden tot con-
crete resultaten en afspraken. 

Waarom noemen we een gesprek met een 
goede mix tussen ratio en emotie een crea-
tieve dialoog? Omdat er tijdens zo’n dialoog 
door ‘de interactie tussen de gesprekspart-
ners’ iets nieuws ontstaat. Het ene goede 
idee leidt tot het andere, of het ene matige 
idee leidt tot een volgend beter idee (Doos-
je & De Groot, 2011). De gesprekspartners 
hebben een goede chemie, en dagen elkaar 
uit tot nieuwe gedachten en ander gedrag. 
Een creatieve dialoog voegt de meeste 
waarde toe aan een organisatie en aan een 
individu. Er zijn geen verborgen agenda’s, er 
is helderheid over verschillende en overlap-
pende belangen en er is sprake van gelijk-
waardigheid tussen de gesprekspartners. 
Gelijkwaardigheid lijkt in schril contrast te 
staan met de hiërarchische relatie tussen 
leidinggevende en medewerker. Er is echter 
een belangrijk verschil tussen gelijkwaar-
dige posities en een gelijkwaardige opstel-
ling. Een creatieve dialoog kenmerkt zich 
door een gelijkwaardige opstelling van de 
gesprekspartners, ongeacht hiërarchische 
verschillen. Dat zie je bijvoorbeeld aan een 

Analytische 
rationaliteit

Hoog Gedisciplineerd debat Creatieve dialoog

Laag Zielloze gesprekken Intieme uitwisseling

Laag Hoog

Emotionele authenticiteit

Figuur 1. Gesprekstypen (vrij vertaald naar Gratton & Ghoshal, 2002)

“Dialoogcoaching is concreet, to the point, 
gebaseerd op realistische werksituaties en het 

versterkt onze  onderlinge band.”           
Afdelingshoofd Erasmus Medisch Centrum 
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Tien tips voor een goede dialoog 
Bereid je goed voor op een gesprek: 1. 
mensen die weten wat ze willen, ge-
ven na afloop van een gesprek vaker 
aan hun doelen te hebben bereikt dan 
mensen die gesprekken ‘laten komen 
zoals het komt’.
Bepaal samen (met alle gesprekspart-2. 
ners) de gespreksagenda.
Neem de tijd voor een goed gesprek. 3. 
Dit betekent niet dat goede gesprek-
ken lang hoeven te duren. Het bete-
kent wel dat er tijdens het gesprek 
geen ruimte is voor andere zaken, zo-
als het beantwoorden van telefoontjes, 
mailtjes of binnenlopende collega’s.
Luister aandachtig en actief: knik, hum 4. 
en vat samen in eigen woorden.
Luister niet té actief: te opzichtig knik-5. 
ken, hummen en instemmen, komt 
ongeduldig over.
Stel je oordeel uit, in combinatie met 6. 
tip 7.
Stel open vragen: makkelijker gezegd 7. 
dan gedaan.
Vraag door, niet alleen op inhoudelijke 8. 
zaken en achterliggende belangen, 
maar ook op emoties. Zegt je ge-
sprekspartner dat hij boos, verdrietig, 
blij of gefrustreerd is, stel dan verdie-
pende vragen als: “O ja, vertel?” of “Wat 
betekent dit voor je (in je werk).”
Kies een andere gesprekslocatie dan 9. 
de vergaderzaal of directiekamer. Vaak 
is het gemakkelijker om precaire kwes-
ties te bespreken wanneer je naast in 
plaats van tegenover elkaar zit of staat. 
Ook wandelen kan uitkomst bieden.
Vat samen, check en leg afspraken vast. 10. 

evenredige beurtverdeling, het samen 
bepalen en bewaken van de agenda en de 
tijd, het over en weer stellen van vragen, 
het tonen van respect en het uitstellen van 
oordelen over elkaars input. 

Een creatieve dialoog zegt ook iets over de 
wijze waarop gesprekspartners met elkaar 
onderhandelen. Een probleemoplossende 
onderhandelingsstijl (De Dreu, 2008) helpt 
om te komen tot maatwerkafspraken over 
werk en ontwikkeling. Probleemoplossende 
gesprekspartners houden het eigen én 
andermans belang in de gaten. In plaats 
van touwtrekken en de koek te verdelen, 
puzzelen zij samen aan oplossingen om de 
koek te vergroten. Zo kan het toestaan van 
een dag thuiswerken voor de medewerker 
een betere balans tussen werk en privé 
opleveren. Voor de werkgever levert het 
een meer gemotiveerde medewerker op 
die productiever zijn tijd weet te benutten,  
bijvoorbeeld door ‘concentratieklussen’ op 
de vaste thuiswerkdag te doen. 

Tot slot
Het verbeteren van dialoog op de werk-
vloer vraagt om een gelijkwaardige en ge-
zamenlijke inspanning van alle betrokken 
partijen: leidinggevenden en medewerkers. 
Het ontwikkelproces dat deelnemers aan 
dialoogcoaching met elkaar doormaken, 
versterkt hun dialoogvaardigheden en hun 
onderliggende band. Het laatste werkt door 
op het onderlinge vertrouwen, een niet te 
onderschatten voorwaarde voor het maken 
van win-win-winafspraken. Dialoogcoa-
ching is meer dan een ‘trucje’: het is een 
middel om daadwerkelijk te komen tot 
meer volwaardige werkrelaties, verbeterde 

prestaties en duurzame inzetbaarheid. 
Kortom: ga in gesprek over het gesprek. 
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