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Context:	twee	fuserende	ziekenhuizen		
Twee fuserende ziekenhuizen hebben me gevraagd een gesprek te leiden tussen de bestuurders van beide 

zijden. Er is een rapport geagendeerd over de toekomstagenda. Dat beschrijft de valkuilen en uitdagingen 

in het aanstaande fusieproces. De beschikbare tijd om er met elkaar over te spreken is beperkt: twee, 

hooguit drie uur op een dinsdagochtend. En wat ingewikkeld is, is de pikorde. Het gaat niet alleen over de 

zaak zelf, maar ook over onderliggende belangen. Er spelen voor deelnemers aan het gesprek ook vragen 

als: wat wordt mijn functie in de nieuwe club? Wie gaat waar over? Ook ingesleten beelden over wie welke 

stokpaardjes heeft spelen een rol. Die kleuren de perceptie van wat er gezegd wordt. Mij wordt gevraagd 

met deze groep een contemplatieve dialoog te houden over de tekst die op de agenda staat. Een 

spannende vraag. Want anders dan bij de oorspronkelijke uitvoering onder monniken gaat dit gesprek niet 

over de nadere duiding van het Godsbegrip, maar om een aantal lastige onderwerpen in een fusieproces.  

 

De	contemplatieve	dialoog		
De tekst is van tevoren door de deelnemers thuis gelezen. Ik heb hen gevraagd streepjes in de kantlijn te 

zetten bij passages die er extra veel toe doen of die vragen of commentaren oproepen. Voordat we het 

gesprek beginnen vraag ik of iedere bestuurder een passage wil uitkiezen waar hij tijdelijk de postiljon 

d’amour van wil zijn. De uitvoering van het gesprek kent een heel precies tijdsverloop. Er is twee keer een 

ronde van schrijven en voorlezen en een slotronde met een kort gesprek over de uitkomsten. In de eerste 

ronde schrijft elke deelnemer ter plekke zijn belangrijkste citaat uit de tekst op waar hij tijdelijk 

verantwoordelijk voor is. Daaronder schrijft hij wat dat citaat hem te zeggen heeft, of voor welke vragen 

hij daardoor komt te staan. De oogst wordt na het schrijven in willekeurige volgorde rustig aan elkaar 

voorgelezen zonder commentaar of reactie. In de tweede ronde citeert elk van de deelnemers iemand 

anders aan de tafel met dat wat hem heeft geraakt of aan het denken heeft gezet. Ook dat citaat wordt 

vervolgens voorzien van een geschreven toelichting. Opnieuw lezen de deelnemers aansluitend in vrije 

volgorde de opbrengst van hun schrijven voor. Pas daarna is het tijd voor een korte, afsluitende derde 

ronde om te bespreken wat er nu aan gesprek op tafel ligt. Welke onderliggende thema’s, kansen en 

problemen dienden zich aan? Welke verschillen in gezichtspunten kwamen er naar voren? Welke inzichten 

ontstonden? De resultaten zijn verrassend. Door het ownership van de tekst min of meer random over de 

deelnemers te verdelen wordt de gewone gang van zaken doorbroken. Daarop voortbouwend leidt de 

vorm van het gesprek als vanzelf stap voor stap naar verdere verbinding en verdieping.  

 

Het	gesprek	als	theater		
De contemplatieve dialoog, een vorm van co-creatie in het lezen, is voor mij een favoriete gespreksvorm 

om een tekst met een groep te lezen en te bespreken. Het is een vorm die elke deelnemer een 

gelijkwaardig eigenaar- en deelnemerschap aan het gesprek geeft en leidt tot krachtige verbindingen. De 

contemplatieve dialoog gaat verder dan lezen van- en praten over de tekst. Het gaat om een opvoering van 

de tekst en van de verschillende interpretaties van de lezers op die tekst en op elkaar. Het is een 

gespreksvorm met een theatrale verschijningsvorm. Mooi is het als de tafel geheel leeg is, op de papieren 

en pennen om mee te schrijven na. Het gezelschap zet zich aan die tafel. De deelnemers zijn als 

personages in een theatervoorstelling. Ieder heeft zijn eigen rol en werkt aan zijn eigen tekst tot het 

moment komt om de teksten met elkaar te lezen. Het is de bedoeling om de tekst letterlijk voor te lezen 

en er geen geïmproviseerde toespraak van te maken. Gaandeweg nemen de verwikkelingen tussen de 
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uitgesproken monologen toe. Er zijn plots en subplots in hoe de deelnemers onderling reageren en 

verbindingen aangaan door elkaar te citeren en elkaar te bevestigen of te weerspreken. Het gesprek heeft 

een begin, een duidelijk gestructureerd verloop en een eind. Er is een duidelijke plaats en tijd waarop de 

dialoog wordt uitgevoerd. Dat versterkt het rituele karakter en de inzet van de betrokkenen om tot een 

goede opvoering te komen. Pas als alle individuele stemmen tot klinken hebben kunnen komen in het 

grotere meerstemmige, en dus diversiteit toelatende, collectief is er ruimte voor de normale uitwisseling in 

een kort gesprek. De contemplatieve dialoog wordt gekenmerkt door scherpte en precisie in de 

formuleringen, diepgang en rijkdom aan inzichten en rust en evenwicht in het gezelschap. Iedereen 

verkeert in dezelfde positie. Elke leeservaring van pril tot geschoold vindt zijn plaats en draagt bij.  

 


