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Inleiding

Dit boek gaat over communiceren en samenwerken in arbeidssituaties. De achter-
grond waartegen zich dit alles afspeelt is de moderne lerende organisatie in zowel
de profit- als non-profit- en overheidssector.

Het boek is herkenbaar voor de praktijkman en –vrouw. Zij kunnen hiermee hun
eigen ervaringen vergelijken met wat er elders, zoals in mijn adviespraktijk, gebeurt.
Voor studenten blijkt het interessant om zich aan de hand van de leerstof en op-
drachten alvast een beeld te kunnen vormen van hun toekomstige beroepspraktijk.

Het boek biedt de lezer handvatten waarmee hij zijn inzicht en vaardigheden op
het vlak van communicatie en samenwerken kan vergroten en zijn persoonlijke
functioneren kan verbeteren. Het is zowel geschreven voor studenten aan een hbo-
of universitaire opleiding, die na het beëindigen van hun opleiding een verant-
woordelijke begeleidende functie in organisaties zullen gaan vervullen, als voor lei-
dinggevenden en anderen voor wie communicatie en samenwerking nu al belang-
rijke onderdelen van hun werk zijn. Het verschil tussen de eerste en de tweede
doelgroep is immers slechts een faseverschil: de student van nu is de leidinggeven-
de van morgen en de leidinggevende van nu is de student van gisteren, maar hope-
lijk leert hij ook vandaag. In moderne organisaties wordt het immers steeds nood-
zakelijker dat we een leven lang leren, en dat is gelukkig precies wat ons werk zo
boeiend kan maken!

Goed communiceren en samenwerken is iets waarvan we nooit kunnen zeggen dat
we het ‘nu wel kunnen’. Het kan altijd nog beter. En om als organisatie succesvol
te kunnen zijn móet het ook steeds beter. Met dit boek kunt u die uitdaging aan-
gaan. U kunt het in uw studie- of werkpraktijk gebruiken. In dit boek worden stu-
denten daarom gezien als klanten van de organisatie waar zij studeren terwijl de
docenten in diezelfde organisatie medewerker zijn. Daarbij dienen we te beden-
ken, dat studenten niet de enige klanten zijn: ook de organisaties die afgestudeer-
den aantrekken en de overheid stellen klanteneisen aan het opleidingsinstituut. Bij
de onderwijsinstelling ligt dus de uitdaging de verschillen tussen de klanteneisen
van deze klantengroepen te overbruggen door een win-win situatie te creëren!

Ik heb getracht het boek zo compleet mogelijk te maken zodat de gebruiker het er
in de beroepspraktijk steeds bij kan pakken om naar aanleiding van nieuwe erva-
ringen zijn leercyclus met behulp van de aangeboden inzichten, modellen, toepas-
singen, checklists en oefeningen af te maken. De vele voorbeelden van toepassin-
gen in de praktijk wijzen u daarbij de weg.Achter in het boek is een register op-
genomen om onderwerpen gemakkelijk te kunnen vinden.

In l e id ing 11
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Hoewel dit boek zeker goed te gebruiken is voor zelfstudie, blijven communice-
ren en samenwerken natuurlijk onderwerpen waarover men per definitie nog be-
ter in groepsverband kan leren. Het is buitengewoon leerzaam om groepsproces-
sen samen te ervaren, te observeren en te analyseren, de eigen ervaringen met die
van anderen te vergelijken en de verkregen inzichten samen toe te passen. Door
de vele vragen, oefeningen en groepsoefeningen kunnen leergroepen in organi-
saties of in het projectonderwijs zelfstandig, maar met een ervaren coach, aan de
slag.Vooral bij de groepsoefeningen kan een deskundige begeleider het leerren-
dement aanzienlijk vergroten wanneer hij een veilige sfeer helpt creëren, waarin
de deelnemers zich kunnen en durven openstellen om maximaal van en met el-
kaar te leren.

Om zo duidelijk mogelijk met u als lezer te communiceren heb ik ervoor gewaakt
niet zonder meer vakjargon te gebruiken. Deze termen gaan, vooral als het gebruik
ervan wel interessant staat, snel een eigen leven leiden. De belangrijkste begrippen
die in dit boek worden gehanteerd zijn daarom ook gedefinieerd. Deze definities
zijn behalve op de plek waar de begrippen het eerst worden gebruikt, ook achter
ieder hoofdstuk te vinden.

Wat betreft de selectie van theorie is een keuze gemaakt voor die modellen waar-
van in mijn advies- en trainingspraktijk gebleken is dat het toepassen daarvan
vrucht afwerpt. Daarom zult u zowel – in mijn ogen – bruikbare klassieke ideeën
aantreffen (zoals inzichten uit de Transactionele Analyse en assertiviteitstraining) als
werkbare modellen van de modernere goeroes van de lerende organisatie (zoals het
model voor een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van Ofman of het sys-
teemdenken van Senge).

Consequent aan het systeemdenken worden in dit boek geen losse modellen of
schema’s gepresenteerd, maar is juist ook gezocht naar de verbanden tussen de be-
sproken theorieën.

In deel 1 wordt een algemeen inzicht gegeven in het communicatieproces. De ba-
sisvaardigheden voor communiceren en het voeren van een zakelijk gesprek ko-
men aan de orde.

In deel 2 bekijken we hoe het voeren van tweegesprekken op een coöperatieve
manier kan verlopen. Daarvoor worden passende gesprekstructuren aangeboden en
onderzoeken we hoe we de ander kunnen motiveren om met ons samen te wer-
ken. Daarbij passen we de inzichten en vaardigheden uit deel 1 toe in concrete
praktijksituaties.

In deel 3 gaan we nog een stap verder. Datgene wat we tot dusver geleerd hebben,
gaan we toepassen in situaties waarin we met meer mensen tegelijk (in kleinere
groepen) communiceren en samenwerken.Voorkomen en verhelpen van conflic-
ten, onderhandelen, overleg teamwork en (essentieel!) het samenwerken met inter-
ne en externe klanten passeren hier de revue.

Commun ica t i e  en  t eamwork  in  de  l e r ende  o rgan i sa t i e12
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In deel 4 zijn we bij de meest complexe toepassing van ons studieobject aangeko-
men: communicatie en samenwerken op organisatieniveau. U leert hoe u uw kwa-
liteiten met betrekking tot management en leidinggeven, verbeteren en veranderen
kunt ontwikkelen.

Wanneer u ons wilt laten delen in uw ervaringen met het gebruik van dit boek,
dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u hierover contact met de uitgever wilt
opnemen.

Moge dit boek u inspireren om het beste uit uzelf en uw organisatie te halen!

Vorden, januari 2001

Monique Dankers

Bij de tweede druk

De in de ‘volksmond’ gebruikte synoniemen voor ‘intervisiemodel’ bleken voor
specialisten toch allemaal een net iets andere vorm aan te duiden en daarom niet
door elkaar gebruikt te mogen worden. Dit is in de nieuwe druk aangepast.
Het begrip ‘parafraseren’ is vervangen door het begrip ‘gevoelsreflectie’, omdat dit
duidelijker en meer ingeburgerd is.
De index is nog verder verbeterd en een enkel foutje, dat bij de eerste druk door
de drukproeven heen geslopen was, is hersteld.

Vorden, juli 2003

Monique Dankers

Bij de derde druk

Op een enkele tekstcorrectie na is deze uitgave gelijk aan de vorige.

In l e id ing 13
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Wat gebeurt er nu eigenlijk precies als

we communiceren? Dat blijkt veel

ingewikkelder te zijn dan het op het

eerste gezicht lijkt. Het is zelfs

onmogelijk om niet te communiceren

wanneer we bij elkaar in de buurt zijn!

Door het communicatieproces te

analyseren kunnen we begrijpen waarom

er vaak misverstanden ontstaan, en

daardoor kunnen we ze een volgende

keer proberen te voorkomen. Daartoe

oefenen we stap voor stap in

de basisvaardigheden die we

nodig hebben om goed te

communiceren. Ook bekijken

we hoe een zakelijk gesprek is

opgebouwd: hoe we ons erop

kunnen voorbereiden en hoe

we zo’n gesprek het beste kunnen

voeren. We leren hoe we een presentatie

kunnen houden en hoe het afnemen van

een interview in zijn werk gaat.

Doeltreffende 
communicatie

D E E L 1
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Het communicatieproces

1.1 Inleiding

Iedereen weet hoe belangrijk communicatie in organisaties is. In de meeste non-
profitorganisaties en in de zakelijke dienstverlening bestaat het product of de
dienstverlening zelfs voor een groot deel uit communicatie.

In productiebedrijven is communicatie meer een hulpmiddel en lijkt het op het
eerste gezicht misschien minder belangrijk. Maar stel, dat u eens zou proberen uit
te rekenen hoeveel u met efficiënte communicatie kunt winnen of verliezen.
Dan zou u misschien wel schrikken! Wat wordt er verdiend doordat de receptio-
niste precies weet wanneer de binnendienstmedewerkster weer te bereiken is?
Wat levert het op als de productiemedewerker de Technische Dienst op tijd waar-
schuwt omdat die machine zo’n vreemd geluid maakt? Wat kost het wanneer de
gegevens van de verkoop onvolledig of tegenstrijdig zijn en dat wordt pas
bemerkt als de order al ingesteld is op de machine? Wat kost het wanneer negen
personen in vergadering een kwartier moeten wachten omdat nummer tien, die
over essentiële informatie beschikt, wordt weggeroepen voor een spoedeisende
kwestie? 

Enke l e  voo rbee l den  u i t  de  p r ak t i j k :
Hebt u wel eens een computergestuurde machine aan het werk gezien? Alles lijkt automatisch 
te gaan. Maar er heeft wel een ingewikkeld communicatieproces plaatsgevonden om een program-
ma te kunnen ontwerpen dat de hardware laat werken. Wanneer de programmeur uitgaat van ver-
keerde vooronderstellingen omdat hij niet de goede informatie heeft ingewonnen of de informatie
verkeerd heeft geïnterpreteerd, dan zal ook een robot omslachtig werken of rotzooi maken.
Een computerprogramma kan de juiste patiëntengegevens leveren, maar daarvoor moeten ze eerst
wel zijn aangeleverd en ingevoerd. Hiervoor én om iemand dit te leren is communicatie nodig. De
werknemer die de computer vervolgens raadpleegt, moet de gegevens ook correct kunnen interpre-
teren. Naarmate de computer meer voor ons doet, wordt communicatie alleen maar belangrijker om
te zorgen dat de gegevens geen eigen leven gaan leiden. 
Verkeerde strategische beslissingen die een organisatie miljoenen kosten, kunnen ontstaan door
een verkeerde vraagstelling in het markt- en consumentenonderzoek. Meet men wel wat men denkt
te meten? En worden de uitkomsten wel op de juiste wijze geïnterpreteerd? 
Omdat de directeur niet (meer) met iedere klant kan spreken moet de communicatie tussen klant,
onderzoeker, computerdeskundige, marketingmanager en directie zo min mogelijk ‘ruis’ geven. 

VRAAG Geef eens enkele voorbeelden van communicatie waar u vandaag zelf bij betrokken was.

11

1 Het  commun ica t i ep roces 17
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In onze kenniseconomie is het voor het voortbestaan van organisaties essentieel,
dat de juiste toepasbare kennis op de juiste plaats in de organisatie beschikbaar is.
Communicatie is daarmee een proces dat belangrijk genoeg is om eens wat langer
bij stil te staan.Wat gebeurt er nu precies bij communicatie?

OEFENING Stel u eens voor (wat mij overkwam) dat u als buitenlander ’s avonds bij één van de uitgan-
gen van het Centraal Station in Warschau staat. De Poolse chauffeur van het bedrijf zal u van
de trein op komen halen, maar u ziet hem niet. U hebt een mobiele telefoon en hij ook.
Gelukkig spreekt hij een beetje Engels, want u spreekt geen Pools. U belt hem op, maar de
verbinding is slecht en er is veel lawaai op straat. ‘Ik sta bij het station’, zegt hij. Dan hebt
u dus een andere uitgang genomen, denkt u. ‘Kunt u me alstublieft zoeken? Mijn koffers zijn
zwaar.’ U weet niet of deze boodschap overkomt. En hoe kunt u hem proberen uit te leggen
waar hij u kan vinden? U ziet auto’s, bussen, de trap die u opklom om buiten te komen, men-
sen die waarschijnlijk alleen Pools spreken… Niets wat de plek in uw ogen bijzonder maakt. 

• Waarom is communicatie in deze situatie zo moeilijk? Hoe zou u dit communicatiepro-
bleem proberen op te lossen? 

Communicatie in het voorafgaande voorbeeld is moeilijk omdat:
• u en de chauffeur het gewend zijn verschillende talen (Nederlands en Pools) te

spreken. Daardoor hebben de woorden die voor de een normaal zijn geen bete-
kenis voor de ander

• Engels voor u een vreemde taal is, waarin u zich nooit zo goed kunt uitdrukken
als in uw moedertaal.De chauffeur spreekt maar een beetje Engels.U bent er niet
zeker van of hij kan vertalen wat u bedoelde te zeggen

• de voorbijgangers waarschijnlijk helemaal niet de betekenis begrijpen van de woor-
den die u kunt gebruiken. Daarom kunt u hen de situatie niet uitleggen en vragen
waar u bent

• de telefoonverbinding slecht is en er veel lawaai is zodat de chauffeur uw stem
niet optimaal kan horen en u zijn stem ook niet

• de chauffeur de plek niet kan zien waar u staat omdat jullie per telefoon met el-
kaar praten

• u veel ziet op de plek waar u staat, meer dan u in woorden vangen kunt, maar niet
weet wat u daaruit moet selecteren. U weet niet aan welke woorden de chauffeur
de plek kan herkennen.

Mijn oplossing was de volgende: ik heb iemand van het Poolse bedrijf gebeld die goed
Pools én Engels spreekt. Ik heb hem de situatie uitgelegd, maar ik kon hem ook niet vol-
doende overbrengen waar ik stond. Hij vroeg of ik aan de kant van het Marriott Hotel
stond, maar dat wist ik niet. Ik wist niet hoe dat hotel eruitzag, en toen hij het be-
schreef kon ik het niet vinden. Daarom heb ik mijn telefoon aan een voorbijganger ge-
geven. De man van het bedrijf vroeg in het Pools aan de voorbijganger of ik bij de
‘Marriott-uitgang’ (voor Polen kennelijk een begrip) stond. Dat bleek inderdaad het ge-
val te zijn, ook al kon ik dat hotel vanaf die plek niet zien. De man van het bedrijf heeft
daarna voor mij de chauffeur gebeld omdat zij samen Pools konden spreken. Hij heeft de
chauffeur uitgelegd dat hij naar mij toe moest gaan. Kort daarna kwam de taxi aanrij-
den.
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Communicatie is een proces waarin we de hele dag betrokken zijn: of we dat wil-
len of niet. Ons denken, voelen en handelen worden bepaald door de signalen die
uit de buitenwereld op ons af komen. Omgekeerd proberen wij het gedrag van an-
dere mensen te beïnvloeden door het uitzenden van boodschappen. Soms zenden
we boodschappen uit waar we geen erg in hebben: de ander hecht dan een bete-
kenis aan ons handelen die we er zelf niet aan wilden hechten.

1.2 Het communicatieproces in beeld

Als mensen met elkaar communiceren, dan wisselen ze boodschappen uit. De wij-
ze waarop dit gebeurt, wordt hierna schematisch weergegeven in het ‘Commu-
nicatiemodel’ (figuur 1).

FIGUUR 1
Het commu-

nicatieproces

DEFINITIE Communicatie: bij communicatie tussen mensen is het volgende onderscheid te 
maken:
• de zender van de boodschap; degene die een idee probeert over te dragen
• de boodschap zelf; de vertaling van het idee in woorden of gebaren
• het kanaal; de wijze waarlangs de boodschap wordt gezonden
• de ontvanger van de boodschap; degene met wie de zender communiceert
• het effect; datgene wat de boodschap bij de ontvanger teweegbrengt 
• ‘feedback’ (terugkoppeling); de reactie van de ontvanger. 
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1.2.1 De zender
Het doorgeven van een boodschap is dus een ingewikkeld proces.Dat blijkt wel uit
het voorbeeld van het communicatieprobleem op het station in Polen: ik moet
mijn ervaringen (mijn indrukken van de plek waar ik sta) eerst omzetten in ab-
stracte taalcodes voordat ik ze aan een ander (de chauffeur) kan geven. Bij deze
‘vertaling’ gaan altijd details verloren. Ik moet een keuze maken uit alles wat ik op
dat moment kan zien, horen, voelen, ruiken en ik moet aspecten selecteren die ik
in taal probeer om te zetten.

DEFINITIE Encoderen: een idee dat men wil communiceren, verwoorden in taal

OEFENING

• Schrijf gedurende precies één minuut op welke indrukken (zien, horen, voelen, ruiken,
proeven) u op dit moment ervaart.

• Noem nu gedurende precies één minuut welke indrukken u zo-even niet hebt genoemd of
vergelijk wat u hebt opgeschreven met wat anderen hebben genoteerd. Wat kunt u bij-
voorbeeld zeggen over de selectie die u hebt toegepast? Let u meer op details of op de
grote lijnen? Let u meer op mensen of meer op voorwerpen? Let u op wat dichtbij is of
juist wat ver weg is? Op wat groot is of wat klein is? Op wat vertrouwd is of wat nieuw is?

• Zijn er ook aspecten benoemd waarvoor u een ander woord kunt gebruiken om het aan te
duiden?

Door mijn ervaringen in taal om te zetten hecht ik er betekenis aan. Hierdoor
druk ik mijn persoonlijke stempel op de gebeurtenissen. Door ervaringen in taal
om te zetten maak ik er als het ware een afbeelding van, een soort ‘landkaart’. Een
‘landkaart’ is niet het gebied zelf; het stelt het alleen maar voor. Door er een af-
beelding van te maken interpreteer ik de werkelijkheid, ik geef er betekenis aan,
mijn eigen betekenis. De werkelijkheid wordt op deze wijze gekleurd door de
‘bril’ of het referentiekader waardoor ik naar de werkelijkheid kijk.

DEFINITIE Referentiekader: de persoonlijke achtergrond (menselijk computerprogramma) waarte-
gen de signalen die men van de buitenwereld opvangt worden geïnterpreteerd, beteke-
nis krijgen

OEFENING Een vrek, een rover, een kunstenaar en een wijze maken samen een wandeling. Ze komen
na een tijdje bij een grot en blijven vol bewondering staan. 
De vrek zegt: ‘Wat een prachtige grot om je schat in te bewaren.’
De rover zegt: ‘Wat een prachtige grot om je in te verschuilen.’
De kunstenaar zegt: ‘Wat een prachtige grot om wandschilderingen in te maken.’
De wijze zegt alleen: ‘Wat een prachtige grot.’

• Geef ten aanzien van de personen in deze anekdote (uit het Zenboeddhisme) aan wat
hun referentiekader is.

Commun ica t i e  en  t eamwork  in  de  l e r ende  o rgan i sa t i e20
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1.2.2 De ontvanger
De ontvanger moet op zijn beurt de abstracte taalcodes van de zender vertalen om
zich iets bij de woorden te kunnen voorstellen. De chauffeur moet zich in het
voorbeeld aan de hand van mijn woorden een beeld vormen van de plek waar ik
sta. Hij decodeert de taalcodes en hecht betekenissen aan de woorden, die uiteraard
alleen maar gebaseerd kunnen zijn op ervaringen die de ontvanger zelf meege-
maakt heeft. Hij kon in het voorbeeld de plek waar ik stond aan de hand van mijn
beschrijving niet voor zich zien. Evenzo kon ik me bij de woorden ‘Marriott
Hotel’ niets voorstellen, omdat ik dat hotel nog nooit had gezien.

DEFINITIE Decoderen: de ontvangen boodschap vanuit de abstracte taalcodes omzetten in een 
begrip van wat de zender wil zeggen

1.2.3 Feedback
De zender heeft een bedoeling met het zenden van de boodschap (ik wilde graag
van de plek waar ik stond worden opgehaald) en wanneer de ontvanger zich hier-
van, met behulp van twee andere mensen, een beeld gevormd heeft, ontstaat bij
hem een reactie (hij startte de taxi en reed naar een andere uitgang). Daarmee is de
communicatiecirkel rond. Deze reactie noemen we feedback of terugkoppeling.
Doordat de taxi verscheen, werd mij duidelijk dat mijn bedoeling was begrepen.

1.2.4 Encoderen en decoderen
Door het vertaalproces en de verschillende referentiekaders van zender en ontvan-
ger wordt de boodschap als het ware gefilterd. Men kan een ervaring als zodanig
niet overdragen. Het idee dat de ander zich vormt op grond van de door mij ge-
kozen woorden om mijn idee weer te geven, zal nooit exact hetzelfde zijn als mijn
oorspronkelijke idee of ervaring. Zie hiervoor figuur 2, op de volgende pagina.
De ontvanger heeft zijn eigen ervaringen. Aan de hand daarvan ontcijfert en in-
terpreteert hij de naar hem gezonden boodschap. (De chauffeur kon de Poolse taal
beter decoderen dan het Engels. Voor de chauffeur en andere inwoners van
Warschau stond de uitgang waar ik stond bekend als de ‘Marriott-uitgang’.)

1.2.5 Het kanaal
Mensen hebben verschillende mogelijkheden om een boodschap over te brengen
op anderen:
• u kunt de boodschap via verschillende kanalen naar de ander zenden
• u kunt gebruikmaken van uw stem, (al dan niet in combinatie met) het gespro-

ken woord, het geschreven woord, gebaren, een tekening, telefoon, fax, internet,
radio, televisie, film, dans of zang. Met die kanalen kunt u bijvoorbeeld spreken,
schrijven, tekenen, telefoneren, faxen, e-mailen, een programma uitzenden, beel-
den tonen, expressie uiten.

In ons voorbeeld maakten we dus gebruik van mobiele telefoons. Met de voorbij-
ganger gebruikte ik één van de weinige woorden gesproken taal die ik in het Pools
kende: ‘prosze’ (= alstublieft) en gebarentaal: ik hield de telefoon bij haar oor.

1 Het  commun ica t i ep roces 21
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FIGUUR 2
ENCODEREN EN

DECODEREN

Voo rbee l d :
Het is altijd fascinerend om in de regelkamer van een computergestuurde machine plaats te nemen
en te letten op de gebarentaal die gebruikt wordt om van de uithoeken van de fabriekshal de ope-
rators aan het bedieningspaneel boodschappen door te seinen. Voor een buitenstaander is dat vol-
slagen geheimtaal, maar voor insiders is het meestal niet te evenaren door welke geavanceerde
elektronische communicatiemiddelen dan ook.

De geschiktheid van een kanaal is afhankelijk van de specifieke situatie.We kunnen
bijvoorbeeld onderscheid maken in communicatie die in een kleine groep (bijvoor-
beeld een drietal) of een grote groep (bijvoorbeeld publiek bij een theatervoorstel-
ling) plaatsvindt. En ook of de betrokkenen in één ruimte bij elkaar zijn (werk-
groep) of in afzonderlijke ruimtes (bijvoorbeeld verschillende vestigingsmanagers).
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‘ik heb een hond gekocht.’

‘o ja? een grote hond?’ ‘nee, niet zo groot.’

‘is het een langharige?’ ‘nee, een met korte haren.’

‘en welke kleur?’ ‘zwart-wit gevlekt.’

‘wat een leuke hond zeg.’ ‘ja, hè!’
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FIGUUR 3
GESCHIKTHEID

VAN EEN AANTAL

KANALEN

Vaak kunnen meer kanalen worden gebruikt. Een lezing gaat bijvoorbeeld verge-
zeld van dia’s en de hoofdpunten worden op papier uitgereikt. Door meer kanalen
te gebruiken wordt de kans vergroot dat een boodschap wordt geïnterpreteerd zo-
als ze door de zender is bedoeld.

OEFENING

• Geef een voorbeeld van een gespreksonderwerp dat zich bij uitstek leent voor:
– een schriftelijke boodschap
– een presentatie
– een tweegesprek
– een groepsgesprek.

• Geef ook een voorbeeld van een onderwerp dat zich vooral leent voor een benadering via
meer (welke?) kanalen.

1.3 De boodschap

1.3.1 De inhoud van de boodschap en de wijze waarop ze wordt gebracht
Alles om ons heen heeft een naam: voorwerpen, verschijnselen, gebeurtenissen, ge-
voelens.We hebben er allemaal woorden voor. Hoewel, u hoort mensen ook wel
eens zeggen dat ze de goede woorden niet zo gauw kunnen vinden. Kleine kinde-
ren kunnen nog niet praten. Ze moeten de woorden waarmee bepaalde zaken
door anderen worden aangeduid nog leren.
Door het leren van abstracte taal ontstaat ook de ‘bril’ (het referentiekader) waardoor
we de wereld om ons heen kleuren en de werkelijkheid tegelijkertijd beperken.

Alles wat via onze zintuigen binnendringt, wordt gesorteerd. Dat wil zeggen, in
onze hersenen wordt direct gezocht naar een eerdere gelijksoortige ervaring (her-
kenning). Dingen die we niet al eens eerder hebben meegemaakt (zoals bijvoor-
beeld het Marriott Hotel), kunnen we moeilijk ‘herkennen’. En dingen die we niet
herkennen, zien we vaak over het hoofd of begrijpen we verkeerd.
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Ande r  a anwez i g Ande r  a fwez i g

In  een  k l e i ne  g r oep gesprek telefoon
non-verbaal brief/ verslag
aanwijzen, demonstreren fax
flap-over/ bord e-mail

I n  een  g r o t e  g r oep  toespraak e-mail
dia’s krant/ boek
film video
flap-over/ bord cd
voorstelling pamflet
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Veel misverstanden en communicatiestoringen komen voort uit het feit, dat woor-
den voor verschillende mensen vaak een verschillende betekenis hebben. Dat komt
doordat mensen in hun leven de werkelijkheid om hen heen op een verschillende
manier hebben ervaren. Zo zal het woord ‘sneeuw’ door de automobilist in ver-
band gebracht worden met gevaar, terwijl het door een kind in verband gebracht
wordt met sneeuwpret.
Communiceren met elkaar betekent dan ook: u inleven in de betekeniswereld van de
ander. Als twee mensen hetzelfde zeggen, dan wil dat nog niet zeggen dat ze ook
hetzelfde bedoelen. Een ‘kop’ is niet alleen een hoofd of iets om uit te drinken,
maar ook een opschrift boven een stuk tekst.

Bij communiceren is de boodschap (de inhoud) dus belangrijk.Toch is de wijze
waarop de dingen worden gezegd minstens zo belangrijk. Behalve aan houding en
gebaren valt ook aan de wijze waarop iemand iets zegt af te leiden hoe hij of zij het
bedoelt:
• aan de spreektoon horen we vaak of iets ernstig bedoeld is of als grap
• aan het spreektempo van iemand kunnen we horen of de ander nerveus is of niet
• uit het spreekritme valt soms af te leiden dat iemand aarzelt om iets uit te leggen
• ook stiltes hebben vaak grote betekenis.

FIGUUR 4
OVERZICHT VAN

DE VERSCHILLENDE

SOORTEN

COMMUNICATIE

VRAAG Stel u eens voor: een collega komt uw kantoor binnen en zegt met een grijns op zijn ge-
zicht: ‘Ik ben daarnet toch zo verschrikkelijk geschrokken!’ 
Hoe zou u deze boodschap interpreteren?

De lichaamstaal bergt dus de code in zich die u nodig hebt om te begrijpen hoe ie-
mand iets bedoelt. De toon die iemand aanslaat, verraadt vaak hoe de ander wil dat
u zijn boodschap begrijpt.

De wijze waarop mensen met elkaar communiceren maakt ook duidelijk in welke
relatie mensen zich tot elkaar verhouden: mensen die vertrouwd met elkaar zijn,
spreken anders met elkaar dan mensen die vreemd voor elkaar zijn; degene die de
baas is, wil vaak anders aangesproken worden dan een collega.

1.3.2 De functies van een boodschap
De totale boodschap, die dus in ieder geval non-verbaal en mogelijk ook verbaal
wordt overgebracht, kan vier verschillende functies of een combinatie daarvan
hebben:
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Ve rbaa l  (me t  woo rden) Non -  v e rbaa l  ( zonde r  woo rden)

vo caa l gesproken taal stemgebruik
(met stem) v.b. telefoongesprek v.b. intonatie

non - vo caa l geschreven taal lichaamstaal
(zonder stem) v.b. memo v.b. mimiek
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1 De referentiële functie
Een boodschap kan verwijzen (referentie) naar feitelijke informatie:

Voo rbee l d :
‘Het is vijf minuten voor twaalf.’ (als een feitelijke constatering)
Als de ontvanger op de referentiële functie van deze boodschap reageert, kan hij bijvoorbeeld zeggen:
‘Vijf voor twaalf? Dan loopt mijn horloge iets voor.’

2 De expressieve functie
Een boodschap kan ook een beeld geven van de zender, die zich op zijn eigen per-
soonlijke wijze door middel van de boodschap uitdrukt (expressie).

Voo rbee l d :
‘Het is vijf minuten voor twaalf!’ (expressie van schrik omdat het al zo laat is)
Als de ontvanger op de expressieve functie van deze boodschap reageert, kan hij bijvoorbeeld zeggen:
‘O jee, nu kom je zeker te laat?’

3 De relationele functie
Een boodschap kan ook laten zien hoe de zender over de ontvanger denkt. We
noemen dat de relationele functie. Hiermee wordt de mening van de zender over de
relatie tussen de ontvanger en de zender aangegeven.

Voo rbee l d :
‘Het is vijf minuten voor twaalf!’ (als waarschuwing, dat het al zo laat is)
Als de ontvanger op de relationele functie van deze boodschap reageert, kan hij bijvoorbeeld zeggen:
‘Je hebt gelijk, ik ben laat.’ (daarmee aangevend, dat de hij de zender ziet als iemand die het recht
heeft om hem, de ontvanger, daarop te wijzen)
‘Bemoei je er niet mee!’ (daarmee aangevend, dat de hij de zender ziet als iemand die niet het recht
heeft om hem, de ontvanger, daarop te wijzen)

4 De appellerende functie
Een boodschap kan een beroep (appèl) doen op de ontvanger om op een bepaalde
manier te reageren.

Voo rbee l d :
‘Het is vijf minuten voor twaalf!’ (als aansporing om op te schieten)
Als de ontvanger op de appellerende functie van deze boodschap reageert, kan hij bijvoorbeeld zeg-
gen:
‘Ik ben al weg!’ (en geeft daarmee de reactie die de zender van hem vraagt)

Boodschappen zullen altijd één of meer van deze vier functies hebben. Het ge-
beurt regelmatig, dat de ontvanger op een andere functie reageert dan de zender
bedoelde. Om doeltreffend te communiceren dient u zich bewust te zijn welke be-
doeling u hebt met wat u zegt en op te letten of dat bij de gesprekspartner ook zo overkomt.
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VRAAG Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin de ontvanger niet reageerde op de
functie die de boodschap voor de zender had?

1.4 Communicatiestoringen

In iedere schakel van het communicatiemodel kunnen storingen optreden.

GROEPSOEFENING Voor vijf deelnemers en observatoren.
Vier deelnemers gaan op de gang staan. De vijfde deelnemer zoekt een praktijkvoorbeeld
uit dit boek. Het voorbeeld mag maximaal vijf zinnen bevatten. 
De eerste persoon van de gang wordt vervolgens binnengeroepen. Persoon nummer 5
leest het voorbeeld hardop voor. Persoon 1 moet proberen de boodschap te onthouden.
Hij mag daarbij niet schrijven. Daarna roept persoon 1 persoon 2 binnen en vertelt de
boodschap zo exact mogelijk na. Persoon 2 mag evenmin schrijven en probeert ook de
boodschap zo goed mogelijk te onthouden. Daarna wordt persoon 3 binnengeroepen en
herhaalt het proces zich. 
Tot slot nog een keer met persoon 4. Persoon 4 geeft tot slot weer wat hij of zij heeft
begrepen aan persoon nummer 1.

Observatoren: 
Let op hoe de boodschap als gevolg van onvermijdelijke communicatiestoringen vervormt. 

Video: 
Het is aardig deze oefening op video op te nemen en na afloop in zijn geheel te bekijken.

In de voorafgaande oefening is gekozen voor vijf deelnemers. Daarmee wordt de
situatie in een vijfploegendienst in een volcontinubedrijf gesimuleerd. Om in zo’n
bedrijf belangrijke boodschappen door te geven wordt meestal gebruikgemaakt
van een logboek, waarin boodschappen worden opgeschreven. Aan de hand van dit
logboek worden bij de ploegenoverdracht de referentiekaders gelijkgeschakeld
door de tekst mondeling te bespreken.
Zo nodig kan men bijvoorbeeld ook problemen met de machine, kwaliteitseisen,
et cetera laten zien.

Het gebruik van meer kanalen is essentieel om de boodschap goed over te kunnen
brengen. Ook het geven en vragen van feedback is zeer belangrijk.

VRAAG Werd de mogelijkheid om feedback te geven en te vragen door de deelnemers aan de
voorafgaande groepsoefening benut?

Hierna bespreken we een aantal storingen in de communicatie, zoals die veelvuldig
in de zakelijke gespreksvoering voorkomen.
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1.4.1 Storingen in de taal
Een storing die ontstaat bij de zender is bijvoorbeeld moeilijk of specialistisch taal-
gebruik. Dat leidt ertoe, dat de boodschap niet goed gedecodeerd kan worden.

Voo rbee l d :  
Iedere organisatie heeft haar eigen vaktermen en afkortingen, waarvan men vaak niet beseft dat ze
voor een buitenstaander niet duidelijk zijn. Maar u went er zo snel aan dat ‘de Linde’ geen boom
maar een heftruck is en dat ‘KM1’ de eerste kartonmachine is, dat u deze woorden ongemerkt aan
uw woordenschat toevoegt.

1.4.2 Intrapsychische storingen
De zender of de ontvanger is niet in staat of niet in de stemming om te communi-
ceren. Hij heeft bijvoorbeeld geen zin, is ziek, moe of heeft zijn aandacht ergens
anders bij.

Voo rbee l d :
Toen we het bedrijf weer bezochten, kwamen we ook de chef van de expeditie weer tegen. Collega’s
hadden ons gewaarschuwd: zijn vrouw lag op sterven. Hij kon zich begrijpelijkerwijze niet echt
goed op zijn werk concentreren.

1.4.3 Verborgen agenda’s
U hebt uw eigen bedoelingen met het gesprek, die niet worden uitgesproken.

Voo rbee l d :
De directeur wilde proberen uit te vinden hoe hoog de werkdruk was opgelopen. Maar dat zei hij
niet direct, omdat hij bang was dat de ondernemingsraad zich dan bij voorbaat verplicht zou voe-
len om hem ervan te overtuigen dat de werkdruk onacceptabel was.

1.4.4 Niet goed verstaan
Als er, bijvoorbeeld aan een machine, veel bijgeluiden zijn kunt u de boodschap
letterlijk niet goed verstaan. De boodschap wordt wel gezonden, maar niet goed
ontvangen.

Voo rbee l d :
Bij een rondleiding door een bedrijf waarbij gehoorbescherming verplicht was, werd uitleg ge-
geven over de werking van de machine, waar wij niet al te veel van opvingen. ‘Kunt u zich voor-
stellen’, vroeg men ons later, ‘dat wij problemen in het team moeilijk tijdens het werk kunnen
uitpraten?’ 

1.4.5 Verschil in kennisniveau
De storing kan ontstaan bij de ontvanger. Het lukt hem niet om de boodschap te
decoderen, maar het lijkt zo dom om te laten merken dat hij niet snapt wat de an-
der zegt.
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