
 
 

ACTIEF LUISTEREN 

Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. 
Bovendien stellen luistervaardigheden je in staat de ander te laten weten dat je luistert, de ander zijn verhaal 
te laten vertellen, en, wanneer dat nodig is, te laten verduidelijken. 

Non-verbaal luisteren 

Een houding die acceptatie en interesse uitdrukt, vertelt de ander dat je luistert. Je kunt dat bereiken met: 

• je gezichtsuitdrukking; 
• oogcontact; 

Iemand aankijken betekent dat je aandacht voor hem hebt, maar iemand strak aankijken (fixeren) 
werkt remmend.  

• je lichaamstaal; 
- Een geïnteresseerde houding is licht voorovergebogen, met de schouders naar de ander 
toegedraaid. 
- Houdingsecho: mensen die elkaar sympathiek vinden, zijn (onbewust) geneigd elkaars 
lichaamshouding te kopiëren. Je kunt hier natuurlijk ook bewust gebruik van maken.  

• aanmoedigende gebaren (knikken en handgebaren). 

Verbaal luisteren 

Door wat je zelf zegt, kun je iemand laten merken dat je luistert, kun je de ander zijn verhaal laten vertellen 
en laten verduidelijken. 

Kleine aanmoedigingen  

• korte verbale reacties als 'hm', 'ja', 'o?'; 'en toen?'; 'ga verder'; 
• papegaaien: één / enkele woorden op vragende toon herhalen. 

Stiltes  

Door zelf te zwijgen, bied je de ander de gelegenheid rustig na te denken over wat hij gezegd heeft en er 
eventueel nog iets aan toe te voegen. 

Vragen stellen  

Met vragen kun je je gesprekspartner aanmoedigen om zijn verhaal verder te vertellen of te verduidelijken. Je 
kunt open en gesloten vragen stellen. 

Open vragen  

Met een open vraag geef je je gesprekspartner de ruimte om te vertellen wat hij belangrijk vindt. Hij kan zijn 
eigen antwoord formuleren en zelf de richting en inhoud van het gesprek bepalen. Als je open vragen 
gebruikt, heb je wel kans dat de ander (te) erg uitweidt over het onderwerp. 

Een open vraag begint met Wie, Wat, Waar, Welke, Hoe. De waarom-vraag is een speciaal type open vraag 
waarmee je je gesprekspartner aan kan zetten om zijn gedachten verder te verkennen. Zo'n vraag kan echter 
bedreigend op je gesprekspartner overkomen - alsof hij ter verantwoording wordt geroepen. Gebruik hem dus 
met beleid. 



 
 
Gesloten vragen  

Met een gesloten vraag kun je specifieke informatie van je gesprekspartner verkrijgen en je kunt nagaan of je 
de ander goed begrepen hebt. Een gesloten vraag levert een antwoord op als 'ja', 'nee' of een ander 
enkelvoudig antwoord, zoals 'leuk' of 'goed'. Dat kan prettig zijn, maar: 

• je gesprekspartner kan het gevoel krijgen dat hij beperkt wordt in zijn antwoorden en gefrustreerd 
raken; 

• gesloten vragen kunnen suggestief zijn; 
• je gesprekspartner krijgt een passieve rol, voelt zich daardoor misschien minder verantwoordelijk 

voor het gesprek, geeft steeds kortere antwoorden, en jij moet steeds weer nieuwe vragen 
bedenken. 

Doorvragen  

Gun jezelf de tijd om na te denken over het antwoord. Is het bruikbaar? Is het volledig? Is het relevant? Is 
het duidelijk? Vaak kom je pas echt tot de kern van de zaak als je: 

• de vraag herhaalt of verduidelijkt; 
• (een deel van) het antwoord herhaalt/parafraseert/samenvat; 
• ongericht expliciet doorvraagt: 

'Hoe bedoel je?' 'Kun je daar wat meer over zeggen?' 'Het is mij nog niet precies duidelijk' 
• gericht expliciet doorvraagt: 

'Hoe kwam dat?' 'Waarom denk je dat?' 'En toen?' 
• een concreet voorbeeld vraagt. 

Parafraseren  

Door kort, in eigen woorden de belangrijkste elementen uit het verhaal van je gesprekspartner weer te 
geven, kun je: 

• je gesprekspartner laten weten dat je luistert. 
• nagaan of je de ander goed begrepen hebt. 
• je gesprekspartner een helderder beeld geven van wat er aan de hand is. 

Samenvatten  

Door gestructureerd de hoofdpunten uit een lang verhaal van je gesprekspartner weer te geven, kun je: 

• de ander laten merken dat je luistert. 
• je gesprekspartner stimuleren zijn gedachten en gevoelens verder te onderzoeken. 
• nagaan of je de ander goed begrepen hebt. 
• het gesprek ordenen. 

Geef je gesprekspartner altijd de gelegenheid om te zeggen of hij het eens is met je samenvatting. 

Gevoel reflecteren  

Soms zul je aandacht moeten besteden aan de gevoelens van je gesprekspartner. Je kunt dan kort, in eigen 
woorden, weergeven welk gevoel - volgens jou - of welke beleving je gesprekspartner heeft of had ten 
opzichte van wat hij vertelt. 



 
 

• je bent boos. 
• je vindt het een moeilijke opdracht. 
• je hebt er eigenlijk niet zo'n zin in. 

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je een waardeoordeel uitspreekt over die gevoelens; het gaat erom dat 
je begrip toont. Daarmee: 

• merkt de ander dat zijn gevoelens begrepen en geaccepteerd worden. 
• laat je zien dat je je in de belevingswereld van je gesprekspartner kan verplaatsen. 
• kun je checken of je de gevoelens van de ander goed ingeschat hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Een gesprek leiden 

Tijdens de opening van een gesprek moeten de doelen van een gesprek worden vastgesteld en moet er een 
basis worden gelegd voor samenwerking: 

• Creëer een goede sfeer: praat even wat over koetjes en kalfjes. 
• Spreek wederzijds de verwachtingen en doelen uit. 
• Schets globaal het verloop van het gesprek (agenda) 
• Bepaal (indien nodig) een gezamenlijk referentiekader: wat kan de ander wel en niet van je 

verwachten? 
• Stel vast hoeveel tijd er is voor het gesprek. 

Er zijn 3 technieken om het gesprek optimaal te laten verlopen: 

Terugkoppelen naar (begin)doelen  

Controleer in de loop van het gesprek hoe het ervoor staat: welke punten zijn behandeld? Zijn jullie tevreden? 
Geef een korte samenvatting van het voorafgaande. 

Situatie verduidelijken  

Ontstaan er onduidelijkheden of misverstanden? Voer dan een meta-gesprek. Je benoemt expliciet wat er niet 
klopt en bespreekt dat, bijvoorbeeld door te zeggen 'Ik merk dat we niet aan de kern van de zaak toekomen. 
Volgens mij gaat het erom dat we...'. Op die manier kunnen jullie je verwachtingen over het gesprek bijstellen 
en op goede voet verder gaan. 

Hardop denken  

Hardop denken kan helpen een vastgelopen gesprek weer op gang te brengen. 
Met hardop denken: 

• bevorder je de openheid: door je gedachten, overwegingen en onzekerheden uit te spreken, weet je 
gesprekspartner wat er in jou omgaat en hoe je tot je conclusies komt; 

• voorkom je dat je eigen gedachten geblokkeerd worden; 
• biedt je je gesprekspartner de mogelijkheid te reageren op en een vervolg te geven aan jouw 

gedachten; 
• geef je een voorbeeld: je gesprekspartner kan leren van jouw methoden en denkstappen; 
• bevorder je de samenwerking: door samen hardop na te denken wordt de kans op het vinden van 

oplossingen groter. 

Tegen het einde van het gesprek kun je even terugkoppelen naar het begin. Door het gesprek samen te 
vatten kunnen jullie bepalen of alle doelen gehaald zijn of dat er een vervolgafspraak gemaakt moet worden. 
Daarnaast kan in sommige gevallen kan het erg zinvol zijn een metagesprek te voeren over hoe je 
gesprekspartner het gesprek ervaren heeft. 
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