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Methodiek

Het goede gesprek voeren

Een rode draad in de verhalen van de schoollei-
ders die aan de slag gaan met een professionele 
cultuur op hun school, is dat er eerst oud zeer 
moet worden opgeruimd. Oud zeer dat ontstaan 
is, omdat geen grenzen zijn gesteld, conflicten 
zijn vermeden en niet ieders stem is gehoord. Het 
negeren van opvattingen die door de meerderheid 
liever niet gehoord wordt, leidt via grapjes, smoes-
jes, roddel en tegenwerken uiteindelijk onvermij-
delijk tot een situatie die sterk op een slagveld lijkt: 
oorlog, terugtrekken, vertrek. 
Oud zeer opruimen begint met het bespreken van 
dat wat (jaren) onbesproken is; de sabotagelijn 
boven water halen.

De oproep om bij besluitvorming niet alleen de 
meeste stemmen te tellen, maar vooral ook om 
de stem van de minderheid in het besluit te laten 
meeklinken en het onbesprokene te bespreken, 
vond in Nederland vanaf 2014 veel weerklank. 
Toen verscheen Deep Democracy: De wijsheid van 

de minderheid waarin Jitske Kramer een aanpak 
schetste om dat methodisch te doen. 

Onlangs verscheen Now we’re talking: Deep 
Democracy in actie waarin Frank Weijers, een er-
varen Deep Democracy-facilitator en -trainer, in 84 
pagina’s op zakboekformaat handreikingen biedt 
om de basics van Deep Democracy toe te passen. 
Hoe check je in? Hoe vertel je heel beknopt waar 
het bij Deep Democracy om gaat? Hoe voer je het 
goede gesprek? Wat is het beste besluit? Hoe ga 
je het betere conflict aan? Het wordt de lezer in 
heldere taal steeds op een overzichtelijke wijze 
in een paar bladzijden uitgelegd. Mooie foto’s en 
toepasselijke illustraties dragen aan de leesbaar-
heid bij.

Natuurlijk is het prettig om het origineel in de kast 
te hebben staan, maar Weijers heeft een fijn, be-
knopt boekje geschreven dat het verdient om in de 
tas van elke schoolleider een plekje te krijgen. Om 
na een serie gesprekken weer eens na te gaan 
of dat ook goede gesprekken waren, en om nog 
eens na te lezen wat handig is om te doen als het 
spannend wordt in de groep. Dat weet je weer dat 
“harmonie niet de afwezigheid van een conflict is, 
maar het goed ermee omgaan”.
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