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Laat tegenspraak vóór u werken 
Programma Frisdenken 
 
Wel of geen CO2-opslag in deze gemeente? Hoe gaat u om met weerstand 
vanwege de komst van een asielzoekerscentrum of een opvang voor verslaafden? 
Hoe kunt u de kosten verminderen van uw bedrijf: bedenkt u dat zelfstandig als 
directie of met hulp van de werkvloer? U wilt reorganiseren, maar verwacht grote 
weerstand. Er is of dreigt een crisis: doet u wel het juiste, communiceert u wel het 
juiste? Allemaal vragen waar tegenspraak u bij kan helpen. 
 
 
Wat is tegenspraak? 
Tegenspraak betekent kritische vragen stellen, andere scenario’s en argumenten bedenken en 
beslissingen in een ander daglicht zetten. Om zo betere beslissingen te nemen. Om weerstand te 
voorkomen of te verminderen. Om draagvlak te vergroten. Tegenspraak is dus een second opinion,  
door gekwalificeerde derden.  
 

 
“Rails worden sterker door dwarsliggers. Organisaties ook.”, Aart Broek. 
 
Tegensprekers zijn geen mensen die overal tegen zijn. Tegensprekers zijn mensen 
die u kritisch maar opbouwend verder helpen. Het zijn professionele dwarsdenkers, 
frisdoeners, kantelaars en omdenkers!  
 

 
 
Waarom tegenspraak? 
Of het nu gaat om een plan, een product, beleid of uitvoering, een crisis….. u kunt te maken krijgen 
met tunnelvisie: als te snel wordt gekozen voor één favoriete oplossing en belangrijke alternatieve 
informatie terzijde wordt geschoven. Gevolg is dat niet altijd de juiste of soms ronduit verkeerde 
beslissingen worden genomen. Het overkomt iedereen: bestuurders, rechters, rechercheurs, 
wetenschappers en ‘gewone mensen’.  
 
Voor wie? 
De luchtvaart maakt er al gebruik van, de politie, het Openbaar Ministerie, banken en ook in 
crisiscommunicatie wordt het ingezet: tegenspraak om bij belangrijke beslissingen beter tot de juiste 
keuze te komen. Maar veel meer organisaties kunnen baat hebben bij tegenspraak. Denk aan 
gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, bedrijven, ziekenhuizen en universiteiten. Ook 
uw organisatie?  
 
Hoe? 
Ik, adviseur Ilse Dekker, help u samen met trainer Yolanda Wubben bij het inzetten van tegenspraak 
in uw organisatie. Er zijn twee mogelijkheden: 
1. Ik help u om zélf tegenspraak in uw organisatie op te zetten.  
2. Ik bied u tegenspraak op maat. 
 
 
 



                                  

 
 
 
Programma 
 
Ik bied u een programma aan dat u een goede begeleiding geeft bij het opzetten en inzetten van 
tegenspraak in uw organisatie. Het programma is modulair van opbouw, wat wil zeggen dat u het 
gehele programma maar ook een of enkele modules kunt afnemen. Het programma kent de 
volgende mogelijkheden:  

1. een startworkshop met uw organiserende afdeling of personen; 
2. een training van de tegensprekers; 
3. een kennisbank voor zelfstudie; 
4. een terugkomsessie na enige tijd inzet van tegenspraak; 
5. het Tunnelvizier: een test waarmee u tunnelvisie meet; 
6. inhuur van ervaren tegensprekers;  
7. advies tijdens het opzetten van uw tegenspraak. 

 
Zo kunt u bijvoorbeeld een basistraject samenstellen met de startworkshop (hoe richt u tegenspraak 
in uw organisatie in?), de tegensprekers-training (hoe doe je dat, tegenspreken?) en een 
terugkomsessie (hoe is de eerste tegenspraak-periode verlopen en wat valt er nog te verbeteren?). 
Dit kunt u dan eventueel aanvullen met andere modules.  
 
Onderstaand worden de verschillende modules toegelicht. 
 
 
1. Startworkshop 
 
Een goede start maakt u met een workshop waarin ik u op het pad naar tegenspraak zet. In de 
workshop krijgt u een stuk theorie over tegenspraak en werk ik met de deelnemers door hoe zij 
tegenspraak kunnen inrichten. 
 
De workshop bereid ik geheel op maat voor u voor. De workshop kan plaatsvinden bij u op locatie of 
elders indien gewenst, en duurt ongeveer 5 uur.  
 
In de workshop komt onder andere het volgende aan bod: 

• wat is tegenspraak en waarom zou u het doen?  
• wat is en doet een tegenspreker? 
• hoe kunt u tegensprekers inzetten? 
• hoe zet u tegenspraak in uw organisatie op?  
• hoe vindt u tegensprekers en hoe gaat u met ze om? 
• wat kunt u in de praktijk verwachten? 

  



                                  

 
 
 
2. Training tegensprekers 

in samenwerking met Yolanda Wubben 
 
Als de tegensprekers gevonden zijn, organiseren wij een training tegenspraak. Daarmee weten de 
tegensprekers wat er in tegenspraak van ze verwacht wordt en zijn ze ook in staat om op een goede 
manier tegenspraak te geven. 
 
De training bereiden wij op maat voor u voor. De training kan plaatsvinden bij u op locatie of elders 
indien gewenst, en duurt een dag.  
 
In de training komt onder andere het volgende aan bod: 

• het wat en waarom van tegenspraak; 
• hoe uw organisatie met de tegensprekers wil werken; 
• denkstijlen en competenties; 
• tegenspraak-technieken, zoals scenariodenken;  
• wat de tegenspreker kan helpen bij tegenspraak, waaronder communicatiestijlen;  
• veel interactie en oefenen: plaatjes, filmpjes, stellingen, scenario’s. 

 
 
3. Kennisbank voor zelfstudie 
 
Tegenspraak is een nieuw vakgebied waar nog weinigen kennis van hebben. Het zal uw organisatie  
en de tegensprekers helpen om zich verder in de materie te verdiepen door middel van zelfstudie. 
Daartoe bied ik u een uitgebreid document met tips voor leesmateriaal aan. Met dit materiaal kunt u 
uw eigen kennisbank over tegenspraak aanleggen, voor gebruik binnen uw organisatie en voor uw 
tegensprekers. 
 
Het bestaat onder andere uit: 

• Leesmateriaal dat u kan helpen bij het opzetten van tegenspraak. Denk hierbij aan links naar 
diverse interessante blog-posts en artikelen over andere organisaties die tegenspraak – in 
verschillende vormen –  inzetten.  

• Leesmateriaal dat de tegensprekers helpt bij het begrijpen en inzetten van tegenspraak. 
Denk hierbij onder andere aan links naar boeken en artikelen over tunnelvisie, tegenspraak, 
scenariodenken en de werking van het brein.  

 
 
4. Terugkomsessie 
 
Na tegenspraak enkele keren te hebben ingezet, is het aan te raden een terugkomsessie te houden 
om te evalueren en verbeteringen aan te brengen. Hierbij zijn zowel de organiserende partij als de 
ingezette tegensprekers aanwezig. Ik bereid en zit deze terugkomsessie voor. In deze bijeenkomst 
evalueren wij met elkaar hoe de inzetten zijn gegaan, kijken wij naar wat er nog te verbeteren valt en 
is er ruimte om vragen te bespreken. Deze sessie duurt twee uur. Na afloop praat ik nog, zonder 
tegensprekers, met u verder om u te adviseren over de leerpunten en hoe deze om te zetten in 
vervolgstappen.  
 
 
 
 



                                  

 
5. Het Tunnelvizier © 

door Yolanda Wubben  
 
Hoe ontstaat tunnelvisie en hoe hiermee om te gaan? De tegensprekers hebben tweemaal om 
tunnelvisie heen te manoeuvreren. Die van het organisatiedeel dat ze tegenspreken én hun eigen 
tunnelvisie. Deze tunnelvisie kan boven water worden gehaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een wetenschappelijke en toegankelijke test, waarbij Yolanda de resultaten specifiek voor 
tegenspreken analyseert en inzet. Hiermee krijgen de tegensprekers inzicht in en overzicht over 
tunnelvisie, zodat ze dit vervolgens met goede tegenspraak kunnen herstellen. 
 
U kunt de persoonlijke tunnelvisie van uw vaste tegensprekers laten meten; ook kunt u de 
tunnelvisie van medewerkers van uw organisatie die tegengesproken zullen worden onderzoeken. 
Deelnemers aan het Tunnelvizier krijgen een interview van 30 tot 45 minuten, digitaal in te vullen 
waar en wanneer ze dit uitkomt. Dat levert een zeer precies persoonlijk Tunnelvizier op. Hoe deze 
persoonlijke tunnelvisies op elkaar inwerken wordt plenair met de groep besproken, met respect voor 
ieders eigenheid. Ook krijgt u een analyse met teamkwaliteiten en –valkuilen, waarmee u de kracht 
van uw tegenspraak-team volledig en flexibel kunt inzetten. 
  
 
6. Inhuur van tegensprekers  
 
Ik bied u de mogelijkheid om – naast of in plaats van het inzetten van uw eigen tegensprekers – 
ervaren tegensprekers van buiten in te schakelen. Met andere woorden: u kunt mij en mijn collega-
tegensprekers inschakelen om de tegenspraak voor u te verzorgen. Bijvoorbeeld bij een crisis, een 
project of een specifiek thema. Wij bespreken dan samen met u uw precieze vraag, formuleren de 
tegenspraak-opdracht en gaan voor u aan het werk. U ontvangt vervolgens onze tegenspraak 
mondeling en/of schriftelijk, waarmee u direct verder kunt. En wilt u uw eigen tegensprekers met ons 
mee laten lopen om de kunst af te kijken? Dan kan dat! 
 
 
7. Advies – op afroep 
 
Naar gelang u behoefte heeft aan advies en ondersteuning, kunt u mijn hulp inroepen. U kunt mij op 
allerlei manieren inzetten: dit kan kort advies of even sparren zijn als u grotendeels zelf uw 
tegenspraak-traject opzet. Maar het kan ook uitgebreidere ondersteuning zijn, bijvoorbeeld het 
schrijven van uw tegenspraak-plan, voeren van gesprekken of begeleiden van sessies in uw 
organisatie, hulp bij het vinden van tegensprekers, advies en ondersteuning bij de communicatie in 
uw organisatie of met de tegensprekers, et cetera. 
 
Mijn advies kan plaatsvinden bij u op locatie of op afstand – via mail, telefoon, Skype of FaceTime. 
Dit advies gaat op uurbasis. 
 
 



                                  

 
 
 
Uw adviseurs  
 
Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden van tegenspraak voor uw organisatie bespreken, neem 
dan vrijblijvend contact met mij op: 
 
 

 

Ilse Dekker – adviseur 
 
bureau     Ilse Dekker Communicatie 
mail          mail@ilsedekker.nl  
telefoon    06 – 14 65 86 36 
website    www.ilsedekker.nl 
twitter       @DekkerIlse 

 
Ilse Dekker is een communicatiestrateeg die vanuit haar bureau Ilse Dekker Communicatie 
professionele communicatiebijstand verleent aan overheden, instellingen en bedrijfsleven. Zij richt 
zich op interim-management, strategisch advies, positionering, crisiscommunicatie en tegenspraak. 
Ilse is sinds de start in 2012 als tegenspreker betrokken bij het landelijke Crisiscommunicatieteam 
(CCT) van de Nationale Politie, dat wordt ingezet bij crises en grote gebeurtenissen. Zij heeft 
meegedacht over de praktische opzet van het tegenspreken binnen het CCT en geeft tijdens 
inzetten tegenspraak aan de communicatiemensen van het CCT. Ook zet zij tegenspraak in bij 
andere opdrachtgevers en helpt zij organisaties bij het opzetten van hun eigen tegenspraak.  
 
 
 
Ik werk samen met trainer Yolanda Wubben: 
 

 

Yolanda Wubben – trainer 
 
bureau     Commotie 
mail          info@commotie.nl 
telefoon    06 – 33 68 81 55 
website    www.commotie.nl 
twitter       @YWubben 

 
Yolanda Wubben verzorgt vanuit haar bureau Commotie training en coaching aan (semi-)overheden, 
bedrijven en ook particulieren. Zij is gediplomeerd trainer, coach en Identity Compass® Consultant. 
Daarnaast heeft zij onder meer opleidingen in systemisch werken bij organisaties gevolgd, waardoor 
zij met teams veel kan bereiken. Yolanda is sinds de start in 2012 betrokken bij het 
Crisiscommunicatieteam (CCT) van de Nationale Politie en heeft daar de teamleden en 
tegensprekers getest op competenties door middel van het Tunnelvizier. Ook heeft zij de training van 
de tegensprekers opgezet en verzorgd. 
 
 


