Praktisch debatteren (2): vergroot je eigen overtuigingskracht

De tranen van Hillary
Op 20 april 2012 organiseren we voor de vijfde keer de landelijke or Debatdag. Doel van deze dag is ondernemingsraden enthousiast te maken voor debatteren. Wij vinden dat or-leden gebaat zijn bij debatvaardigheden. In een serie van twee artikelen
laten we daarom zien wat praktische toepassingsmogelijkheden
van debat zijn. In dit tweede artikel geven wij vier aanbevelingen om overtuigender over te komen.
Door Isaäk Mol en Johannes Kooistra
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ommige mensen krijgen van iedereen
aandacht. Zij bepalen de loop van het
gesprek en er wordt op hen gereageerd. Blijkbaar verpakken ze hun boodschap aansprekend en brengen ze deze overtuigend. Hoewel dit een gave lijkt van een
enkeling, kun je zelf veel doen om meer de
aandacht op jezelf te vestigen en overtuigender te spreken. Vier aanbevelingen om
overtuigender over te komen:
1. Maak gebruik van naming & framing in de
argumentatie.
2. Laat emotie overtuigend zien.
3. Neem als spreker de juiste status aan.
4. Benadruk wat overeengekomen is.
We lopen deze aanbevelingen één voor één na.

Debattoernooi

Op 20 april 2012 organiseren OR informatie,
MEDE, Stavoor en het CAOP de vijfde landelijke or debatdag. Deze dag wordt gehouden
bij de ABN AMRO Hypotheken groep in
Amersfoort, de winnaars van de vorige editie. Tijdens de ochtend krijgen alle deelnemers een workshop waarin de spelregels
worden uitgelegd en geoefend wordt met
debatteren, na de lunch gaan de deelnemende teams onderling een debatwedstrijd aan
om het geleerde in de praktijk te brengen.
Deelname kan als individueel or-lid of als
team van drie personen. Voor meer informatie: www.orinformatie.nl/debattraining.
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1. Maak gebruik van ‘naming & framing’
De term naming & framing is meteen een
voorbeeld van zichzelf: je kiest een goed in
het gehoor liggende term (hier: Engels +
rijm) waarmee je een groter iets een naam
en/of een kader geeft. Naam of kader
hebben bovendien betrekking op een betekeniswereld waar mensen een mening over
kunnen hebben. Je
wilt bijvoorbeeld dat
de bestuurder zaken
eenvoudiger uitlegt omdat je de managementtaal in een stuk niet begrijpt of versluierend vindt. Je kunt dan met veel moeite
uitleggen wat je wilt, maar je kunt ook vragen om het voorstel nu eens in ‘Jip-en-Janneke-taal’ te vertellen. In de politiek worden
tegenwoordig Henk en Ingrid genoemd als
typering van ‘de gewone hardwerkende man
en vrouw’. Beide voorbeelden refereren bovendien aan een bepaald beeld van ingewikkelde en abstracte beleidsplannen en de afstand tot het dagelijks werk. Voorbeelden
van naming zijn de ‘excuustruus’ en ‘linkse
hobby’s’ (beide negatief ingestoken) of ‘watermanagement’, ‘nulgroei’ , ‘Arabische Lente’ en ‘oudere jongere’ (alle positief). De
kracht van deze techniek zit in drie dingen:
het is simpel, het bekt (en onthoudt) goed
en het illustreert de kern van wat je bedoelt.
‘Wij zijn een or 3.0’ is bijvoorbeeld een frame
om aan te geven dat de or vooruitstrevend

is, moderne technieken gebruikt en aangehaakt is bij de nieuwe tijd.
De kracht van goede frames is ontegenzeggelijk groot. Je kunt ze vinden door in beelden
te denken, te associëren. Stel dat de or vindt
dat er in een voorgenomen besluit te weinig
aandacht voor draagvlak is. De or kan uitleggen dat als er geen draagvlak is, medewerkers zich niet geroepen zullen voelen het
beleid naar beste vermogen uit te voeren.
Die boodschap wordt duidelijker met een
frame als ‘owners run harder!’ Wie zelf eigenaar is, doet veel beter z’n best. Dat eigenaarschap van medewerkers is een betekeniswereld van zichzelf, want verwijst
bijvoorbeeld ook naar veel eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers. Een ander voorbeeld: ‘Wie betaalt, bepaalt’.
2. Laat overtuigende emotie zien
In de voorverkiezingen van de Democratische partij voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2007 ging de race al snel
tussen Hillary Clinton en Barack Obama.
Clintons imago was dat ze een carrièrevrouw is, van goede
komaf en uiterst capabel, maar daardoor
ook enigszins afstandelijk. Vlak voor het
einde stond ze achter
en had ze alle argumenten voor haar voorverkiezing tot uitputtens toe gebracht. In een van haar laatste toespraken liet ze van emotie en
vermoeidheid ineens een traan lopen. Opeens werd zichtbaar wie ze ook was: een
vrouw van vlees en bloed. Sterk en breekbaar tegelijk. Het beeld ging de hele wereld
over en werkte blijvend positief op haar
imago. Het is een mooi voorbeeld van hoe
sterk emotie werkt en hoe belangrijk het is
om, als je emotie voelt, dit ook te laten zien.
Niettemin verloor ze, zoals bekend, nog
steeds de voorverkiezing. Toch heeft ze als
persoon veel meer kleur en reliëf gekregen.
Besluiten worden doorgaans niet alleen genomen op basis van feiten en rationele overwegingen, maar grotendeels op basis van
het gevoel dat een beslissing oproept. De
vraag of een fusie al dan niet toegevoegde
waarde creëert, is misschien wel ondergeschikt aan de emotie dat de directeur lei-

Veel or-leden denken dat
emoties niet thuishoren in
de overlegvergadering
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ding gaat geven aan een veel grotere onderOFNJOH0NIFUJOFFOframe te zeggen:
‘feelings are facts’.BBSWFFMPSMFEFOEFOLFO
EBUFNPUJFTOJFUUIVJTIPSFOJOEFPWFSMFHvergadering en drukken ze ten onrechte
naar de achtergrond.
)PFNBBLKFPWFSUVJHFOEHFCSVJLWBOFNPUJF /BUVVSMJKLTUBSUIFUCJKIFUHFWPFMEBUKF
IFCUCJKFFOCFQBBMEFTJUVBUJF4UFMEBUKFCJK
FFOCFQBBMEEPTTJFSCPPTIFJEFSWBBSU EBO
LVOKFOBUVVSMJKLCPPTPG[FMGTSB[FOEXPSEFOPQEFCFTUVVSEFS NBBSEBUJTOJFUFGGFDUJFG#FUFSJTIFUPNFFSTUQSFDJF[FSUFWPFMFO
XBBSKFCPPTIFJEWBOEBBOLPNUIFULBO
CJKWPPSCFFME[JKOEBUKFJFUTJOEFVJUXFSLJOH
WBOIFUCFMFJEPOSFDIUWBBSEJHWJOEUVJUQBLken. Ervaar eens wat die onrechtvaardigheid
NFUKFEPFUFOCFEFOLXBUFSOPEJHJTPN
EBUHFWPFMLXJKUUFSBLFO7BOBGEBUNPNFOUCFOKFJOTUBBUEFCFTUVVSEFSKFFNPUJF

JOEJUHFWBMCPPTIFJE UFMBUFO[JFO+FCFOU
OVOBNFMJKLBVUIFOUJFLJOXBUEFEPPSKPV
BMTPOSFDIUWBBSEJHCFMFFGEFTJUVBUJFNFUKPV
EPFUFOKFWSBBHUFFOPQMPTTJOHEBBSWPPSPG 
CFUFSOPH KFEPFUFFOWPPSTUFM.FUEF[FHFUPPOEFFNPUJFXPSEUKFCFUPPHTUFSLFSFO 
CFMBOHSJKLFS LSJKHKFBBOEBDIUWPPSIFUUIFNBEBUWPPSKPVWBOCFMBOHJT
.BBSQBTPQUFWFFMQSJNBJSFFNPUJFXFSLU
vaak slecht en wordt
BMTMBTUJHPGESBNNFSJH
ervaren. Vrij precies
BBOHFHFWFOFNPUJF JO
DPNCJOBUJF NFU FFO
oplossingsrichting of
WPPSTUFM  NBBLU KF
DPOTUSVDUJFGBVUIFOUJFLFOEBBSNFFTUFSL
oBMTJOIFUWPPSCFFMEWBO)JMMBSZ$MJOUPO
8BBSNFFKFPWFSJHFOT OFUBMT[JK NJTTDIJFO
OJFUUFMLFOTHFMJKLLSJKHUNBBSXFMBMUJKEEF
HFWSBBHEFBBOEBDIULSJKHUWPPSXBUKFCFlangrijk vindt.
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4. Vermijd gesuggereerde overeenstemming
&FOWFFMHFCSVJLUFHFTQSFLTUSVDJTHFTVHHFSFFSEFPWFSFFOTUFNNJOH&SXPSEUFFOHFvoel opgeroepen van ‘we zijn het eens’ terXJKMFSJOEFQSBLUJKLOPH PG[FMGTWPPSBM 
verschillen zijn. VoorCFFMEFOA*LOFFNEJU
NFFOBBSIFU.50G
A*L[BM10PQESBDIU
geven het stuk nog een
LFFSNFUKVMMJFPQNFSLJOHFOUFCFLJKLFO
8BUEFHFTQSFLTQBSUOFSIJFSNFFXJMCFSFJken is natuurlijk dat hij er zonder discussie
NFFXFHLPNUEPPSEBUEFPSHBBUBGXBDIten. Veel or’s reageren op dergelijke gesugHFSFFSEFPWFSFFOTUFNNJOHNFUFFOTDIFSQF
BGTQSBBL.BBSNFUFFOSFBDUJFBMTAXBOOFFS
LSJKHFOXFIFUEBOQSFDJFT FOFFOBGTQSBBL
EBBSPWFS HBBUEFPSJOGFJUFHFXPPOBLLPPSENFUIFUVJUTUFM
&GGFDUJFWFSJTIFUPNJOUFHBBOPQXBUEF
PWFSFFOTUFNNJOHOVQSFDJFTJOIPVEUA*L
CFHSJKQEBUV EPPSIFUOBBSIFU.5NFFUF
OFNFO NFUPOTNFFXJMUCFXFHFO-BUFOXF
FFSTULJKLFOXBUVQSFDJFTNFUPOTEFFMU EBO
LVOOFOXFEBUNFUFFOBGLBBSUFO7PPSEF
PWFSJHFQVOUFOLVOOFOXFEBOCFQBMFOIPF
V[FJOIFULPNFOEF.5HBBUCFTQSFLFO
%FPSWVMUEBOEFPWFSFFOTUFNNJOHJOFO
HBBUOJFUNFUFFONFFJOIFUVJUTUFM

Status is niet iets
wat je hebt, maar
iets wat je gebruikt

3. Verhoog je status
4UBUVTJTFFOCFHSJQVJUEFQTZDIPMPHJFEBU
EFQPTJUJFBBOHFFGUEJFBBOJFNBOEXPSEU
UPFHFLFOE*OUPOFFMJTEBUPNHF[FUOBBS
statustechniek: een personage kan een lage
TUBUVTJOOFNFO%BBSWBOJTTQSBLFBMTJFNBOEPO[FLFS CFTDIFJEFOPGJOHFUPHFOJT
IJKNBBLUXFJOJHDPOUBDU TQSFFLU[BDIUFO
XBDIUBG*FNBOENFUFFOIPHFTUBUVTUSFFEU
[FMGWFS[FLFSEPQ JTOBBSCVJUFOHFSJDIU 
TQSFFLUMVJE JTBDUJFGFONBBLUDPOUBDU
4UBUVTJTOJFUJFUTXBUKFIFCU NBBSJFUTXBU
KFHFCSVJLUEPPSJOTJUVBUJFTWPPSBMFFOCFpaalde kant van jezelf te laten zien. Een deCBUPGPWFSMFHWFSHBEFSJOHWSBBHUWBBLFFO
net iets hogere status dan veel or-leden gewend zijn.
www.orinformatie.nl

Statustechniek heeft verschillende aspecten.
Je verhoogt je status door:
t 4UFNHFCSVJLMVJE LSBDIUJH NFUNFMPEJF
BGXJTTFMFOEIBSE[BDIU IPPHMBBH MBOH[BBNTOFM 
t )PVEJOHTUFWJH SFDIUPQ BDUJFGHFCBSFOE 
SPOELJKLFOE DPOUBDU[PFLFOE
t +F[FMGUF[JKOFFOEPPSWPFMEHFMPPGEBUXBU
KFUF[FHHFOIFCUCFMBOHSJKLJT [FMGWFSUSPVXFO 
4UBUVTPOUTUBBUEPPSHFCSVJLWBOJOUFSBDUJF
&FOCFTUVVSEFSEJFHSBBHJO[JKOIPHFTUBUVT
XPSEUBBOHFTQSPLFO ALPOJOHTHFESBH LVO
je honoreren door te zeggen: ‘Wat fijn dat u
EF[FOPUB[PIFMEFSFOVJUHFCSFJEPQQBQJFS
IFCUHF[FUFONFUFDIUOJFVXCFMFJEXFOTU
UFLPNFO"MMFTPWFS[JFOE IFFGUEFPSESJF
LFSOQVOUFOXBBSXFNFUVPWFSXJMMFOTQSFken. Zullen we die als leidraad voor dit geTQSFLOFNFO %FPSMFJEUEBO LFONFSL
WBOIPHFTUBUVT *OFFOEFCBU[BMEFPQQPOFOUQSPCFSFO[JKOFJHFOTUBUVTUFWFSIPHFO
ten koste van jouw status.

Isaak Mol werkt als zelfstandig trainer, adviseur
en projectleider onder meer samen met het
CAOP. Johannes Kooistra werkt als senior trainer bij MEDE.
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