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Dialoog 

Het onbespreekbare 

bespreekbaar maken 

 

Diversiteit 

(Karakter)verschillen voor succes 

Drama-methodieken 

Acteurs laten het ons zien en ervaren. Strategie en beleid  

concreet gemaakt. Veilige opstart voor een goed gesprek. 



Doel van de workshop 

  

 

 

 

 

  

  

 
• Korte kennismaking met het gedachtegoed van Chris Argyris 

 
• Ervaren hoe de tools van Argyris kunnen helpen om 

diversiteitsbeleid in de praktijk succesvoller te maken door 
lastige gesprekken productief te maken en een lerende 
cultuur te creëren. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Regietheater  

  

 

 

 

 

  

  

In deze workshop nemen we u 
mee naar de fictieve universiteit 
van Weerdigem, waar 
diversiteitsbeleid een belangrijk 
speerpunt is.  
 
Er is een diversity officer 
aangesteld, er is beleid gemaakt, 
maar in de praktijk blijkt het lastig 
voor de HR adviseurs om 
hoogleraren ervan te overtuigen 
om bij benoemingen voor 
diversiteit te kiezen. 
 
We kijken naar een scene tussen 
een HR adviseur en een 
hoogleraar. 



• In deze scene ziet u HR adviseur Mireille van Schie in gesprek met 
Hoogleraar Antoine van der Velde over een keuze voor een kandidaat voor 
een vacature voor een PHD plaats in zijn vakgroep.  

 

• Mireille wil bij Antoine nogmaal het diversiteitsbeleid onder de aandacht 
brengen. Bij eerdere aanstellingen heeft Antoine er herhaaldelijk voor 
gekozen om een blanke jongeman aan te stellen. Mireille hoopt dat het 
deze keer een vrouw wordt of ander in elk geval iemand met een niet puur 
Nederlandse achtergrond, om weer een stap verder te komen met de 
diversiteitsdoelstellingen. 

 

      

 

 

  
 

 

Scène 1: Gesprek over benoeming 



De Linkerkolom 

Wat je denkt, maar niet deelt, bepaalt ook de uitkomst van het gesprek 



Weerdigem als inclusieve universiteit 

In het beleid is gekozen 

om te werken met 

streefpercentages om 

ons diversiteitsbeleid te 

evalueren op effectiviteit 

Jij hebt echt geen idee hoe 

competitief onze wereld is dan 

kan ik niet zomaar gaan 

experimenteren met vrouwen 

en allochtonen. 

Je bent gewoon een 

zelfgenoegzame man die 

niet eens in de gaten 

heeft dat hij discrimineert 

Dat begrijp ik en 

dat is ook een 

goede zaak.  

Maar bij deze 

aanstelling gaat het 

echt om kwaliteit. Ons 

onderzoeksbudget is 

hiervan afhankelijk. 

Jij gelooft gewoon niet 

dat vrouwen en andere 

culturen juist kwaliteit 

meebrengen. 



Regie op de scène 

 

• Wat zou er anders kunnen?  

 

• Welke suggesties hebben jullie voor Mireille?   

 

• Geef die suggesties op basis van gedrag.  

 

• Wat moet zij dan anders doen of anders zeggen?  

 

 



Pleiten en vragen 

Uitleggen 

Insinueren 

Wederzijds 
leren 

Over 
betrokken 

Observeren 

Terugtrekken 

Interviewen 

Overhoren P
le

it
e
n

 

Vragen 



 Productieve dialogen voeren 

Gebaseerd op het werk van Chris Argyris 

  Argyris was een Amerikaans Bedrijfskundige en emeritus hoogleraar van de 

Harvard Business School en algemeen bekend door zijn werk over lerende 

organisaties, later opgenomen in de bestseller “De Vijfde Discipline” van P. Senge 

 Concepten die door Argyris ontwikkeld zijn: 

 Linkerkolom,  

 Interpretatieladder  

 Actietheorie, beleden theorie / gebruikstheorie 

 Single en Double-Loop leren 

 Veel pleiten en veel vragen-dialoog,  

 Model 1 en model 2 gedrag 



Espoused en In Use 

Aangehangen Theorie 
Met de mond beleden theorie voor eigen gedrag. 

 

Gebruikstheorie 
De theorie die het gedrag werkelijk stuurt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. 
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KAR-model 

Door een veranderd denkkader zijn andere acties (en dus resultaten) mogelijk 



Voorbeeld KAR voor Antoine 

Kader Actie Resultaat 

HR houdt zich vooral met haar eigen hobbies  

Bezig, niet perse ondersteunend aan ons doel 

 

Wiij hebben er ook hard voor moeten werken,  

kwaliteit drijft vanzelf boven 

 

Ik geloof niet in quota 

 

Als zo’n buitenlander een faux pas maakt  

dan word ik er op aangekeken 

 

Mijn status als hoogleraar is belangrijk 

 

 

 

 

Veilige keuzes maken bij aanname medewerkers 

 

HR wel aanhoren, maar eigen plan trekken 

 

 

 

Gewenste medewerker aangesteld 

 

Streefcijfers diversiteit worden niet gehaald 

 

Hr adviseur is niet meer zo enthousiast 

 

 

 

  

 



Voorbeeld KAR voor Mireille 

Kader Actie Resultaat 

 
 

Antoine trekt zich toch niks van HR aan 

 

Hij neemt alleen maar witte mannen aan  

 

Hij vindt het geen probleem dat hij niet  

aan de diversiteitsdoelstellingen voldoet 

 

Zo lang hij tonnen aan externe financiering binnen 

sleept gaat ook niemand hem daarop aanspreken 

 

Ik blijf er gewoon als een pitbull bovenop zitten, 

zo makkelijk komt hij er niet mee weg 

 

Hij beroept zich altijd op kwaliteit, alsof vrouwen  

en allochtonen geen kwaliteit hebben 

 

Hij is zich er niet eens van bewust dat hij enorm  

discrimineert 

 

Ik wil die streefcijfers halen, daar wordt ik wel  

op afgerekend 

 

 

Stteds opnieuw het gesprek aangaan  

over diversiteit 

 

Antoine proberen te overtuigen 

 

Steeds beter voorbereiden om met  

Goede argumenten te kunnen komen 

 

Hulp aanbieden / opdringen 

 

Extra tijd er aan besteden 

 

 

Weer een man aangesteld 

 

Streefcijfers diversiteit worden niet gehaald 

 

HR adviseur iraakt gefrustreerd 

 

 



Blinde vlekken 

 

Ik weet… 

 

Ik zie… 

 

wel 

 

Wat ik bedoel, wat mijn 

intentie is 

 

 

Hoe de ander overkomt 

(feitelijk gedrag en het effect 

op mij) 

 

niet 

 

Wat de ander bedoelt, wat 

diens intentie is 

 

 

Hoe ik overkom  

(hoe mijn gedrag eruit ziet 

en het effect op anderen) 



De Interpretatieladder 

Door te concluderen maar niet te verifiëren heb je altijd gelijk... (en leer je niet) 



Model 1: Defensief gedrag 

Universeel gedrag wanneer het spannend wordt: 
 

1. Controle houden 
 

2. Willen winnen 
 

3. Gezichtsverlies beperken 
 

4. Rationeel blijven 



Model 1 waarden 

• Controle houden 

 

• Willen winnen,  

 niet willen verliezen 

 

• Gezichtsverlies  

 beperken 

 

• Rationeel willen  

 overkomen 
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- geen gevoelens tonen of deze maskeren 

- van gevoelens feiten maken 

- verzinnen argumenten 

- rechtvaardiging voor gedrag bedenken 

- ontkennen dat je emotioneel bent 

 

- fouten niet toegeven of camoufleren 

- geen dingen zeggen die pijnlijk zijn voor ander 

- kritiek inslikken 

- de lieve vrede bewaren 

-niet toegeven dat je iets niet weet 

- de ander over de streep trekken 

- wil of norm opleggen 

- indekken 

- fouten toedekken of vergoeilijken 

- info achterhouden 

- manipuleren 

- zelfsluitende redenering 

- herhalen 

- vaag blijven 

- gevoelens heilig verklaren of van tafel vegen 

- niets zeggen terwijl je blijft bij wat je vond 

- timing van je boodschap 

 



Model 2: Lerend gedrag 

Attitude die feedback en leren mogelijk maakt 
 
 

1. Valide informatie delen 
 

2. Geïnformeerde keuze 
 

3. Intern Commitment 
 

4. Compassie 



Dus … 

 Opzoek naar ontbrekende informatie 

 Eigen verantwoordelijkheid: wat doe / 

kan ik zelf? 

 Verantwoordelijkheid nemen voor de 

linkerkolom  

 Interpretatieladder: vragen en pleiten 

 Als vastloopt: kaders onderzoeken 

 Lerende intentie: model 2 
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Bedrijfstheater 

We doen interventies met theatermethodieken om: 

 

• het gesprek op een energieke manier op te starten 

• op een veilige manier onbespreekbare zaken 

  bespreekbaar te maken 

• met humor te confronteren  

• aannames en visies te toetsen 

• abstracte begrippen concreet te maken 

• een gezamenlijk beeld te creëren  

  van het gewenste gedrag 
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Hoe wij organisaties in beweging brengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Met onze kennis van karakterverschillen maken we het effect ervan op het gesprek  

inzichtelijk en daarmee productief. 

 

• Met een metataal die we met de deelnemers delen. Deze metataal is gericht op het 

onbespreekbare bespreekbaar maken en het onderzoeken van ideeën en aannames. 

 

 Met theatermethodieken maken we het gesprek concreet en de effecten van keuzes 

letterlijk zichtbaar (oefenen met acteurs). 

 



Type projecten waar Consulaat voor gevraagd wordt 

• Cultuuromslag, gedragsverandering, kernwaarden 

• Gebrek aan ondernemersschap, klantgerichtheid, initiatief etc 

• Assessment van kwaliteiten voor teams en individuen 

• Leiderschapsontwikkeling (training, coaching etc.) 

Implementatie visie, besturingsmodel, kernwaarden, nieuwe 

rganisatiestructuur 

• Waan van de dag doorbreken 

• Teamontwikkeling 

• Het Nieuwe Werken 

• Conflictmanagement 

• Fusiebegeleiding 
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Ons aanbod specifiek gericht op diversiteitsbeleid 

• Regietheater om beleidsmakers, managers en frontlijnprofessionals met 

elkaar tot een gemeenschappelijk beeld te laten komen over wat er 

straks echt wordt verwacht, met voor u op maat geschreven scènes. 
 

• Vissenkom gesprekken waarin beleidsmakers, managers en 

projectleiders met grote groepen medewerkers in dialoog kunnen gaan. 

Effectiever dan memo’s, nieuwsbrieven en power points! 
 

• Assessments om geschiktheid voor nieuwe functies en rollen te bepalen. 
 

 

• Simulatiegames met acteurs, om als organisatie op een inspirerende 

manier geconfronteerd te worden met de eigen vooroordelen.  
 

• Trainingen dialoog, effectief beinvloeden, karakterverschillen, 

presenteren, selecteren. 

 

 

 



Klanten van het Consulaat 
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