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groepsbewuste

groepsonbewuste

1. Verzamel alle invalshoeken

2. Alternatieven zoeken

3. Afwijkende meningen

4. Van minderheid naar meerderheid

5. Aandacht voor de onderstroom

Het niet gevoerde gesprek in vier stappen:
• bepaal de regels 
• zeg alles!
• wat heeft je geraakt?
• los het op!

Deep democracy

• Stap 1: alle invalshoeken verzamelen
• Uitnodiging: geef je mening, idee of invalshoek

• Houding: niet oordelen, luisteren, doorvragen, echte interesse, open, 
neutraal, ruimte creëren

• Stap 2: alternatieven zoeken
• Wie heeft een ander gezichtspunt?

• Welke kant van de zaak is nog niet aan de orde geweest?

• Welke relevante zaken hebben we nog niet aan bod gehad?
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Deep democracy

• Stap 3: ondersteuning voor afwijkende meningen
• Wie herkent dit?

• Wie heeft een vergelijkbaar idee of gevoel?

• Ad: stemming/besluitvorming
• Stemmen over de geformuleerde voorstellen

• Unanieme meerderheid? > klaar en uitvoeren

• Verdeeldheid: iedereen mag goed en helder voor het ‘eigen’ idee lobbyen

Deep democracy

• Stap 4: van minderheid naar meerderheid
• Niet fijn dat je niet ‘krijgt’ wat je graag wilt

• Wat heb je nodig om mee te gaan met het meerderheidsbesluit?

• Eventueel stap 5: onderstroom
• Wat speelt zich af onder de waterlijn?

beeld 
vorming

oordeels 
vorming

besluit 
vorming

• Wat weten we?
• Klopt alles wat we 

weten?
• Wat weten we niet?
• Hebben we die 

informatie echt 
nodig om tot een 
goed besluit te 
komen?

• Hoe gaan we de 
ontbrekende 
informatie 
verzamelen?

• Wat is ons doel?
• Waar maken we ons 

zorgen over?
• Wat zou die zorgen 

verminderen?
• Aan welke 

voorwaarden moet 
het besluit voldoen 
om acceptabel te 
zijn?

• Wat besluiten we?
• Wat gaan we doen?
• Weet iedereen welk 

besluit is genomen?
• Is iedereen het met 

het besluit eens?
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analytisch 
agressieve 

stijl

ethisch 
overtuigende 

stijl

joviaal 
coöperatieve

stijl

beweeglijk 
agressieve 

stijl

analytisch-
agressieve stijl

• harde feiten, cijfers
• logisch redeneren
• kwaliteit van argumenten
• heldere en logische procedures
• duidelijkheid
• beheerst uitgangspunten
• bewaart overzicht
• heeft alles op een rijtje

• wil gelijk: 
bewijzen 
verzamelen, 
koppig, 
ontoegankelijk

• weinig flexibel, zelfde spoor
• weinig gevoel voor 
gespreksfeer
• ‘oude’ argumenten en visies

• vertrouwen in anderen
• gemeenschappelijke belangen
• principes en idealen
• doortimmerde voorstellen
• laat zich niet beïnvloeden
• onafhankelijk denken

ethisch-
overtuigende stijl

• stug 
volhouden
• haakt 
ontmoedigd af
• buiten spel 
gezet

• prekerig
• terugtrekken
• teleurgesteld raken
• ontoegankelijk nieuwe 
mogelijkheden
• geen ‘wisselgeld’ achter de 
hand
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joviaal-
coöperatieve stijl

• ontwapenend, innemend
• sfeer positief beïnvloeden
• goede persoonlijke relaties
• gevoelig argumenten van 
anderen
• flexibel

• akkoord gaan
• ontkent 
conflict

• ontwijkt krachtmeting
• weinig verweer
• onduidelijk
• twijfelend

beweeglijk-
agressieve stijl

• neemt initiatief en leiding
• speelt in op onverwachte 
gebeurtenissen en wendingen
• houdt onderhandelingen op 
gang

• doordrijven
• conflict 
uitvechten
• kemphaan-
gedrag

• bazig
• weinig ruimte voor anderen
• impulsief
• zaait verwarring
• opportunistisch

Onderhandelen

• Goede voorbereiding

• Met wie ga je in gesprek?

• Doel opschrijven

• Opties: niet onderhandelbaar

• Opties: wisselgeld

• Opties: extra mogelijkheden
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Onderhandelen

• Goede voorbereiding – ‘gevorderden’

• Inhoudelijke aspecten

• Onderhandelingsklimaat

• Machtsbalans

• Achterbannen 

Onderhandelen

• Altijd eerst het belang van de andere partij 
helder krijgen, dus

• Open vragen

• Effectvragen

• Probleemvragen

• Verzoeken 

Onderhandelen: tips

• Durf ‘nee’ te verkopen

• Eindpunt van deze onderhandeling is 
startpunt volgende onderhandeling

• Als je iets geeft, altijd iets terugvragen

• Meerdere keren toegeven: van groot naar 
klein

• Let op ‘gun-effect’
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Onderhandelen: tips

• Tijdsdruk

• ‘Zou het kunnen dat …’

• ‘Stel dat wij …’

Intervisie

• Doel: uitwisselen van ervaringen en collegiaal 
advies.

• Het is een vorm van leren.

• Dilemma’s en vraagstukken.

• Harde en zachte kant.
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Intervisie

• Veiligheid en vertrouwen

• Goed en actief luisteren

• Doorvragen (probleem achter het probleem?)

• Open vragen, geen suggestieve vragen

• Oordeel uitstellen

• Los komen van denk- en gedragspatronen (roest?)

• Dialoog i.p.v. discussie

discussie

dialoog

standpunt
verdedigen

strijd
gelijk overtuigingen

(voor)oordelen
meningen

identificatie met onze gedachten

geluk

ruimte voor meerdere waarheden

perspectief

echt luisteren

voorbij eigen standpunt

mening bijstellen

Spelregels

• De deelnemer participeert uit eigen vrije wil;

• De deelnemer is van plan om alle sessies bij te 
wonen;

• De deelnemer staat positief tegenover leren;

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het 
eigen leerproces;

• De deelnemer bevindt zich niet in een 
concurrerende of anderszins strijdige positie ten 
opzichte van één van de andere deelnemers;

• Alle besproken informatie is vertrouwelijk.
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Valkuilen

• Het vraagstuk of probleem van de inbrenger is te 
groot, omdat er iets wordt geschetst waar de 
inbrenger zelf geen invloed op heeft.

• De groepsleden willen alles weten.

• De groepsleden stellen vragen om hun eigen 
beelden kloppend te maken in plaats van het beeld 
van de inbrenger te begrijpen.

• De groepsleden denken meteen de oplossing te 
weten.

Geleide intervisie, nodig:

• Eén of meer casussen (probleemeigenaar)

• Procesbegeleider of facilitator

• Flipover en flipoverstiften, tape

• Iedereen pen en papier

Geleide intervisie, afspraken:

• Zelf doen of laten begeleiden

• Regelmaat

• Tijdstip

• Locatie

• Communicatie

• Aan- en afwezigheid



2-3-2018

9

Bij intervisie staat de 
het handelen van de 

casusinbrenger 
centraal.  

• Actief luisteren
• Doorvragen: 

probleem achter 
het probleem

• Open vragen, geen 
suggestieve vragen

• Oordeel uitstellen
• Los komen van denk- en 

gedragspatronen (roest)

Natuurlijke neiging Intervisie 

Meteen oplossingen aandragen Eerst vragen stellen

Herkennen en interpreteren (dat 
heb ik ook …)

Bij (de taal van) de ander blijven

(Door elkaar heen) praten Luisteren en observeren

ResultatenActies

Mentale 
modellen vanuit 
normen en 
waarden, 
ervaringen, e.d.

Wat doe ikWat vind ik

Double-loop leren
Herkaderen
Doe ik de goede dingen?

Single-loop leren
Continu verbeteren
Doe ik het goed?

Spelregels

De deelnemer
• participeert uit eigen vrije wil
• is van plan om alle sessies bij te wonen
• staat positief tegenover leren
• is zelf verantwoordelijk voor het eigen 

leerproces
• bevindt zich niet in een concurrerende of 

anderszins strijdige positie ten opzichte van 
één van de andere deelnemers

Alle besproken informatie is vertrouwelijk.

Stap 1
De casusinbrenger schetst 

kort de situatie
• Context

• Voorgeschiedenis
• Gewenste resultaat

• Ondernomen initiatieven
• Keuzes en 

beweegredenen

Stap 2
Per deelnemer drie 

vragen stellen op flipover

• Open en explorerende
• Doorvragen op 

onduidelijkheden

Stap5
Reflectie op 

kernvraagstukken
• In stilte: welke 

kernvraagstukken of 
karakteristieken zijn hier 

aan de orde?
• Maximaal drie

Stap 4
Iedere deelnemer stelt 

open vragen, de 
casusinbrenger geeft 

direct antwoord

• Wie, wat , waar, waarom, 
waardoor, hoe …

Stap 3
De casusinbrenger 

beantwoordt de vragen

• Geen discussie, alleen 
goed luisteren

Stap 10
Inbrenger geeft actie aan

• Welke stap gaat hij of zij 
als eerste zetten?

• En waarom?

Stap 9
Registratie en toelichting 

mogelijke acties

• Op de flap
• Bedenkers geen een 

korte, verhelderende 
toelichting

Stap 6
Registratie van de 
kernvraagstukken

• Op de flap

Stap 7
Bespreken en exploreren 

van de kernvraagstukken

• Verschillende 
invalshoeken

• Geen oplossingen
• Overwegingen staan 

centraal

Stap 8
Reflectie op mogelijke 

acties

• In stilte: wat is de eerste 
stap?

• Hoe deze casus in 
beweging te brengen?
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De volgende 
bijeenkomst 

rapporteert de 
inbrenger wat hij heeft 

gedaan en wat de 
effecten zijn geweest.

Maak hier je aantekeningen.

Reflectie
Inhoud (wat)

Proces (hoe)

Relaties (wie)

Wat leer ik 
en wat leren 
van en met 

elkaar?

Connecting? Platform? Doel? Haalbaarheid? 
Belang? Energie? 
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