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Effectief communiceren

• Twee voorbeelden van effectieve communicatie

• Twee voorbeelden van niet-effectieve communicatie

• Let op:  waarom vind je dit effectief of niet-effectief?

Effectief communiceren

• Bespreken in groepjes van drie

• Per deelnemer de situaties doorlopen

• De twee anderen luisteren, waarderen de communicatie en labellen
de communicatie, bijvoorbeeld:
• Instrueren

• Feedback

• Delegeren

• Slechtnieuws 

• Enz

• Enz

1

2

3



18-11-2019

2

Zenden en ontvangen

Zender Ontvanger

Boodschap

Medium

actie reactie

Communicatiepiramide

inhoud proces

relatie
emotio

ratio

Congruentie

• Verbaal

• Non-verbaal

• Gedrag
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Lagen

inhoudsniveau

betrekkingsniveau

rol

persoon

Gebalanceerd gesprek: 4A’s

• Aanvang. Ben ik klaar voor het gesprek? Hoe introduceer/start ik 
deze?

• Analyse. Waar gaat het over? Wat is de werkelijke vraag?

• Antwoord. Welk antwoord geef ik? Kan ik het nu oplossen?

• Afronding. Hoe gaat de klant weg? In welke sfeer neem ik afscheid?

Aanvang

• Oogcontact, glimlach, open houding

• Creëer een aangename sfeer

• Bij openingszinnen: voorkom ‘dooddoeners’
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Aanvang

• Nuttige effectvragen
• hoe zou het zijn wanneer …

• wat betekent het voor jou wanneer …

• hoe belangrijk vind je het dat … 

• Probleemvragen
• wat is volgens jou de oorzaak van …

• wat is het risico van …

De vraag achter de vraag

• Open en gesloten vragen

• Doorvragen, verzoeken

• Actief luisteren

• Samenvatten

Analyse: vragen stellen

• Gesloten vragen

• Open vragen

• Competitie:
• onderwerp: vakantie en reizen

• wie kan tien open vragen stellen?

• vrager, ‘beantwoorder’, observant
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Analyse: vragen stellen

• Doorvragen

• Verzoeken

• Opdracht:
• onderwerp: carrière 

• tien open vragen stellen

• vrager, ‘beantwoorder’, observant

• rubriceren: open, gesloten, doorvragen, verzoeken

Tip!

Feedback: verkennen

• Krijg je feedback?

• Geef je feedback?

• Wat is feedback?

• Wat doe je ermee?

• Hoe geef je feedback?

• Doe maar eens!

Feedback: opmerkingen

• Feedback gaat over gedrag en niet over de 
persoon

• Feedback: correcties en complimenten

• Goede feedback = succesvol samenwerken

• Feedback is er altijd; bewust feedback geven 
betekent sturen

• Feedback is opbouwend
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Feedback: stappen

• Beschrijf gedrag: ‘ik zie dat …’, geen 
waardeoordeel, altijd vanuit ik-perspectief

• Wat is het effect op jou?

• Laat de ander reageren (stilte!)

• Benoem verbetermogelijkheden: positief 
verzoek, ‘doe alstjeblieft …’

Feedback: ontvangen

• Wat zegt die ander nu eigenlijk?

Feedback: ontvangen

• Feedback zegt eerst iets over degene die 
spreekt, dan pas over ontvanger

• Ongelegen moment: waardeer feit feedback 
geven, maar spreek ander moment af

• Feedback = leren

• Algemene feedback: vraag om concretisering

• Bedank de ander altijd voor de feedback: hou 
de deur open
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Feedback: opmerkingen

• Geef feedback zo snel mogelijk na gebeurtenis

• Kritische feedback onder vier ogen

• Sandwich-methode: positieve feedback –
kritische feedback – positieve feedback

• Geef de ander voldoende tijd voor verwerking 
en reactie

Feedback

• Doen!

• Voorbeelden en casuïstiek
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