
De Dialoog bij AxionContinu  

is in co-creatie met ‘ZO zorg ik’ 

 
 
Informatie over  
 
Je hebt vandaag een proeverij van een dialoog meegemaakt. Ben je 
nieuwsgierig geworden of wil je het wel eens uitproberen binnen je eigen 
organisatie? Neem contact op met ‘ZO zorg ik’   
    
‘ZO zorg ik’ zijn Cor Langedijk en Margina van Ommeren. Zij zetten de 
samenwerking van 5 jaar het Programma Zorg Verandert voort. 
www.zorgverandert.nl. Met het Programma Zorg Verandert zijn vele duizenden 
mensen in bijna 2000 dialogen samengebracht. Zij spraken met elkaar over 
onderwerpen als samenwerken, veiligheid, samenwonen, werken en leven, 
mantelzorg en passende oplossingen. Zorgvragers, hun naasten, beleidsmakers, 
zorgmedewerkers, politici en betrokkenen gingen volgens de werkwijze van de 
dialoog in gesprek. Zo werden er vanuit verschillende perspectieven eigen 
ervaringen, wensen en behoeften gedeeld. De dialoog bleek een nieuwe 
inspirerende manier van samen delen en doen.  
 
Centrale uitgangspunten van Dialoog, workshop, verandertrajecten zijn altijd; 
gelijkwaardigheid, praten mét (in plaats van praten over), oprechte 
nieuwsgierigheid, het luisteren naar elkaar en eigen regie/eigenaarschap. 
    
‘ZO zorg ik’  zet kennis, kunde én ervaringen met honderden gesprekken en 
bijeenkomsten van de afgelopen jaren in om ervoor te zorgen dat het logo ook 
als ik zorg zo gelezen kan worden.  
 
Is je interesse gewekt, voel je uitgenodigd om contact op te nemen via 
www.zozorgik.nl (werk in uitvoering). 
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De Dialoog 
AxionContinu gebruikt 
De Dialoog als gespreksmethode en voert 
gesprekken die invulling geven aan 
medezeggenschap 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie die hoort bij de proeverij van De Dialoog van 
AxionContinu 
‘In gesprek, verhalen ophalen van cliënten’  
Themabijeenkomst van het netwerk ‘Directe cliënten 
participatie’ op 14 maart 2019 bij Vilans in Utrecht  

http://www.zorgverandert.nl/
http://www.zozorgik.nl/


Ervaringen ophalen voor medezeggenschap 
 
Medezeggenschap van de cliënt lijkt een vastomlijnd begrip. We kennen 
de Wet Medezeggenschap Cliënt die voor schrijft hoe de 
medezeggenschap van de cliënt er uit moet zien. Een cliëntenraad 
behartigt de belangen van de cliënten. Het is steeds lastiger om de 
clientenraad te vullen met bewoners of familieleden. Het is juist heel 
belangrijk dat het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgafnemer wordt 
gevoerd. Dat gesprek willen we dichter bij de zorgafnemer voeren. We 
zoeken de verbinding tussen de bewoner en de zorgprofessional. Die 
verbinding ontstaat als je elkaars verhaal wil horen en dat faciliteren we 
met De Dialoog! 
 

De Dialoog 
 
Verbinding vinden door middel van een gesprek tussen de bewoners en 
de zorgprofessionals, dat is het voornaamste doel van De Dialoog. Die 
verbinding ontstaat als je naar elkaars ervaringen en perspectieven 
luistert.. Daarom zijn er kernwaarden die horen bij een Dialoog. 
Daarnaast is het belangrijk dat de bijeenkomsten worden voorbereid met 
een script om het onderwerp goed en duidelijk af te bakenen. Als laatste, 
maar zeker niet onbelangrijk, is de begeleiding van de bijeenkomsten 
door gespreksbegeleiders. Verderop lees je hier meer over. 
Wij werkten samen voor begeleiding en ondersteuning met ‘Zo zorg ik’ 
(voorheen Zorg Verandert) bij het voeren van Dialogen, het schrijven van 
de scripts en het leveren van gespreksbegeleiders. Inmiddels zijn er 
gespreksbegeleiders opgeleid en voert AxionContinu Dialoog-gesprekken 
met eigen gespreksbegeleiders. 
 

De opbrengst 
 
De Dialooggesprekken hebben een duidelijk thema en vaak een of meer 
concrete uitkomsten. Thema’s zijn herkenbaar en staan vaak op de 
agenda van een cliëntenraad zoals aangenaam leven, de zorg, 
activiteiten, communicatie, mantelzorg, maaltijd, schoonmaak, verlies, 
sfeer. De opbrengsten zijn heel divers, tastbaar of minder tastbaar, ze 
dragen altijd bij aan de verbinding. 
 
 

Hoe werkt een Dialoog? 
 
De Kernwaarden 
Belangrijke voorwaarden voor het houden van een Dialooggesprek zijn de 
volgende kernwaarden: 

• Gelijkwaardigheid 

• Faciliteren van het luisteren 

• Oprechte Nieuwsgierigheid 

• Praten met (en niet over..) 

• Eigenaarschap 
 
De genodigden 
Bij een Dialoog-gesprek zijn cliënten en zorgprofessionals uitgenodigd. Bij 
de uitnodiging is het onderwerp duidelijk. Het gesprek voeren we met 8 
tot 12 personen. In de uitnodiging spreken we van een 
huiskamergesprek, familie-avond of dat wat aansluit bij de bestaande 
praktijk van de woonsituatie, 
 
Het script 
Het script is een heel belangrijk instrument om het luisteren te faciliteren 
en de gelijkwaardigheid te borgen. Alle deelnemers krijgen dezelfde 
vragen. De gespreksbegeleider stelt de vragen, vraagt om verduidelijking 
en bewaakt de tijd. Het script wordt vooraf gemaakt en afgestemd op de 
locatie, de aanwezigen en de actualiteit voor deze aanwezigen. Het script 
heeft een vaste volgorde en eindigt altijd met de vraag wat je morgen zelf 
kan of gaat doen. 
 
 

De toekomst 
 
Om van de pilots naar borging te gaan willen we nog veel bereiken! Daar 
hebben we 3 jaar voor uitgetrokken. We zijn erg blij met de opbrengsten 
en hopen nog veel meer te betekenen! Verhalen leiden tot verbinding, tot 
eigenaarschap en maken het leven mooier. 
 

Is je interesse gewekt? Met plezier spreken wij elkaar! 
Maureen Pietersz 
E mpietersz@axioncontinu.nl 


