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Hoofdstuk 11

Communicatie
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Belang van communicatie

Belang van communicatie:

Gebrekkige communicatie kan leiden tot fouten, 
misverstanden en onbegrip

→ Goede communicatie is dus niet alleen 
belangrijk voor een vlekkeloze gang van 
zaken, maar ook voor een prettige en 
positieve werksfeer
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Doel van communicatie

Definitie van communicatie:

“Communicatie is het opzettelijk of onopzettelijk 
zenden van een boodschap, die een reactie 
oproept”

→ Doel van communicatie: het beïnvloeden van 
één of meer mensen door informatie naar 
hen te zenden
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Communicatieproces

Communicatieproces bestaat uit drie 
‘bestanddelen’:

• Boodschap

• Zender van de boodschap

• Ontvanger van de boodschap

→ Zonder zender én ontvanger is er geen 
communicatie
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Informatie versus gegevens

• Een ‘gegeven’ is een vastlegging van een 
bepaald feit

• Informatie is de verzameling van gegevens 
op basis waarvan men een besluit kan 
nemen
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Eisen aan informatie (1)

Eisen aan informatie:

• Integriteit

• Tijdigheid

• Volledigheid

• Actualiteit

• Controleerbaarheid

• Overzichtelijkheid
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Eisen aan informatie (2)

Eisen aan informatie (vervolg):

• Helderheid

• Relevantie

• Kwantiteit

• Kwaliteit
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Communicatieniveaus

Communicatieniveaus:

1. Massacommunicatie

2. Publiekscommunicatie

3. Organisatiecommunicatie

4. Groepscommunicatie

5. Interpersoonlijke communicatie

6. Intrapersoonlijke communicatie

7. Machinecommunicatie
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Communicatiestijlen (1)

Vier verschillende communicatiestijlen:

• Visuele communicatie: wat zie je?

• Auditieve communicatie: wat hoor je (of zeg 
je)?

• Kinesthetische communicatie: wat voel je?

• Digitale communicatie: wat vind je logisch?
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Communicatiestijlen (2)

• Ieder mens moet een communicatiestijl 
ontwikkelen die het beste bij hem past en 
waarbij hij zich prettig voelt

• Doordat mensen verschillende 
(conflicterende) stijlen hanteren, kan de 
communicatie soms erg moeizaam verlopen
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Luistervaardigheden (1)

• Goede communicatie staat of valt bij de 
luistervaardigheid van de gesprekspartners

• Risico van slecht luisteren is dat de 
ontvanger de boodschap niet op de juiste 
manier ontvangt en interpreteert

• Een gesprekspartner moet het gevoel hebben 
dat de ander luistert; zo niet, dan zal hij 
wellicht informatie achterhouden
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Luistervaardigheden (2)

Vier belangrijke luistervaardigheden:

• Passief luisteren: de ander zijn verhaal laten 
doen, maar wel écht luisteren

• Actief luisteren: vragen stellen en actieve 
houding aannemen

• Aandacht geven

• Inlevingsvermogen tonen
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Effectief communiceren
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Basisvaardigheden van communicatie

Basisvaardigheden van communicatie:

• Kunnen luisteren

• Vragen kunnen stellen

• Helder kunnen formuleren

• Kunnen samenvatten

• Kunnen omgaan met non-verbale 
communicatie
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Helder formuleren

Aandachtspunten:

• Zo weinig mogelijk moeilijke woorden 
gebruiken

• Heldere voorbeelden gebruiken, die 
aansluiten bij de belevingswereld van de 
gesprekspartner

• Kort en bondig (geen lange zinnen)

• Gesprek goed voorbereiden
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Oorzaken miscommunicatie (1)

Informatie die men wil overbrengen, wordt door 
de ander niet altijd correct ontvangen

Twee belangrijke oorzaken:

• Ruis: communicatie wordt verstoord door 
externe factoren die de ontvanger afleiden 
(lawaai, geur)

• Filters: communicatie wordt verstoord door 
interne factoren (interne ruis)
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Oorzaken miscommunicatie (2)

Voorbeelden van filters:

• Emoties

• Te weinig voorkennis over het onderwerp (‘Ik 
begrijp het toch niet’)

• Te weinig of geen interesse in het onderwerp

• Overload aan informatie
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Het juiste communicatiemiddel kiezen

Vragen bij het kiezen van het juiste 
communicatiemiddel:

1. Wie wil ik bereiken?

2. Wat zijn het hoofddoel en de subdoelen van 
de communicatie?

3. Welke boodschap wil ik overbrengen?

19

Boodschap effectief overbrengen

Aandachtspunten:

• Ruis minimaliseren

• Goed voorbereiden

• De boodschap goed structureren

• Overload aan informatie voorkomen
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Boodschap effectief ontvangen (1)

Aandachtspunten:

• Ruis minimaliseren

• Vragen stellen als men iets niet begrijpt

• Bij overload aan informatie: duidelijk 
aangeven dat het onmogelijk is om al die info 
te verwerken

• Emoties zo veel mogelijk uitschakelen
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Boodschap effectief ontvangen (2)

Rekening houden met ‘onderliggende 
motieven’: gesprekspartner kan iets anders 
(of meer) bedoelen dan hij zegt

Onderliggende motieven boven tafel krijgen:

• Goed luisteren en op de non-verbale 
communicatie letten

• Vragen stellen
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Non-verbale communicatie (1)

Definitie non-verbale communicatie:

“Elke vorm van informatie-uitwisseling tussen 
mensen via niet-talige signalen of tekens”

Non-verbale communicatie is heel belangrijk: 
een ontvanger van een boodschap baseert 
zich slechts voor 10% op de inhoud en voor 
90% op de non-verbale communicatie
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Non-verbale communicatie (2)

Categorieën van non-verbale communicatie:

• Uiterlijk (nette kleding = net, verzorgd en 
betrouwbaar)

• Kleuren (fel = vrolijk, donker = negatief)

• Lichaamshouding

• Gebaren en mimiek

• Oogcontact
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Vakbegrippen uitleggen

Theorie van Verhallen & Van den Nulft:

3 ‘uitjes’:

1. Uitbeelden

2. Uitleggen

3. Uitbreiden
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Gespreksvoering
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Zakelijk gesprek

Er is sprake van een zakelijk gesprek als:

• Het doel van het gesprek vooraf is 
vastgesteld,

• Eén van de gesprekspartners optreedt als 
gespreksleider, en

• Beide gesprekspartners weten wat het 
onderwerp van het gesprek is
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Voorbereiding

Vooraf vijf vragen beantwoorden:

• Wat is het doel van het gesprek?

• Wat is de relatie tussen de beide 
gesprekspartners?

• Wie, waar en wanneer?

• Wat is de gewenste gespreksstructuur?

• Over welke informatie moet men vooraf 
beschikken?
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Doel van het gesprek

Drie mogelijke hoofddoelen:

• Informatie verstrekken

• Vragen/ontvangen van informatie

• Het beïnvloeden/veranderen van een 
bepaalde houding of bepaald (ongewenst) 
gedrag
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Relatie tussen de gesprekspartners

• Bij een zakelijk gesprek is het van belang of 
er wel of geen gelijkwaardige relatie is tussen 
de gesprekspartners

• Is er geen gelijke relatie, zoals bij een 
beoordelingsgesprek, dan heeft de 
‘meerdere’ de leiding
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Wie, wat, waar?

• Wie zijn er bij het gesprek aanwezig?

• Waar moet het gesprek plaatsvinden?

• Wanneer moet het gesprek plaatsvinden?
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Gewenste structuur

Structuur van het gesprek is afhankelijk van het 
soort gesprek

Relevante vragen:

• Welke vragen gaat men stellen?

• Welke informatie wil men zelf verstrekken?

• Welke volgorde gaat men hierbij hanteren?

32

Fasen van een zakelijk gesprek

Zakelijk gesprek bestaat in elk geval uit de 
volgende drie fasen:

• Opening

• Het eigenlijke gesprek

• Afronding

33



12

Interviewen

STARR-methode:

• Situatie

• Taak

• Actie

• Resultaat

• Reflectie
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Vragen stellen

Vier soorten vragen:

• Gesloten vragen (“Wat is uw 
geboortedatum?”)

• Open vragen (“Wat trekt u aan in deze 
functie?”)

• Suggestieve vragen (“Dat had je zeker niet 
verwacht?”)

• Toetsende vragen (“Bedoel je dat…?”)
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Samenvatten (1)

Nut van een samenvatting:

• Afsluiting van een bepaald 
gespreksonderwerp

• Controleren of de gesprekspartners elkaar 
goed hebben begrepen

• Vasthouden van de grote lijnen

• Afsluiting van het gesprek
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Samenvatten (2)

Eisen aan een goede samenvatting:

• Samenvatting moet in eigen woorden zijn

• Kort en volledig

• Niet alleen feiten, maar ook impliciet of 
expliciet uitgesproken gevoelens moeten in 
de samenvatting worden opgenomen
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Gespreksvormen
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Gespreksvormen (1)

Gespreksvormen:

• Werkoverleg

• Functioneringsgesprek

• Beoordelingsgesprek

• Slechtnieuwsgesprek

• Exitgesprek

• Sollicitatiegesprek
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Gespreksvormen (2)

Gespreksvormen (vervolg):

• Coachingsgesprek

• Voorlichtingsgesprek

• Presentatie

• Gesprek met potentiële opdrachtgever

• Gesprek met externe opdrachtgever
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Werkoverleg

• Een werkoverleg is een regelmatig 
terugkerend, gestructureerd en wederzijds 
gesprek tussen de leidinggevende en de 
werknemers over het werk en de werksituatie

• Bij een werkoverleg zijn in principe altijd 
meerdere medewerkers betrokken

• Hoofddoel: het uitwisselen van informatie
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Functioneringsgesprek (1)

• Een functioneringsgesprek is een gesprek 
tussen een medewerker en zijn manager dat 
gericht is op het verbeteren van het 
functioneren van de medewerker

• Hoofddoel: het beïnvloeden van gedrag, 
zowel van de medewerkers als van de 
leidinggevende

• Subdoelen: het verstrekken en inwinnen van 
informatie
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Functioneringsgesprek (2)

Zes fasen:

1. Opening

2. Gesprek over de functie van de medewerker

3. Gesprek over de belemmerende (en 
motiverende) factoren

4. Gesprek over de behoefte aan opleiding

5. Afsluiting

6. Vastlegging
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Beoordelingsgesprek (1)

• Een beoordelingsgesprek is bedoeld om een 
oordeel te vellen over het functioneren van 
een medewerker

• Hoofddoel: het verstrekken van informatie; 
leidinggevende deelt aan de medewerker 
mee wat hij vindt van diens functioneren

• Subdoel: het inwinnen van informatie, mits de 
medewerker zelf mag aangeven wat hij van 
zijn eigen prestaties vindt

44

Beoordelingsgesprek (2)

Drie methoden:

1. Tell-and-sell methode (oordeel meedelen)

2. Tell-and-listen methode (oordeel meedelen, 
maar wel ruimte geven om te reageren)

3. Problem-solving methode (beiden geven hun 
mening, waarna zij proberen om het samen 
eens te worden over de uiteindelijke 
beoordeling

Methode 2 heeft de voorkeur
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Beoordelingsgesprek (3)

Gevaarlijkste valkuilen:

• Subjectiviteit

• Extremen vermijden

• Generaliseren

• Te positief beoordelen

• Eigen normen tot regel verheffen

• Medewerkers vergelijken met hun collega’s

• Vooroordelen laten meewegen
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Slechtnieuwsgesprek (1)

• Hoofddoel: informatie verstrekken

• Soms een tweede hoofddoel: gedrag 
veranderen

• Gouden regel: op de juiste momenten 
switchen tussen zakelijke en persoonlijke 
aanpak
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Slechtnieuwsgesprek (2)

Spelregels:

• Gesprek voeren zonder gestoord te kunnen 
worden

• Meteen het slechte nieuws brengen

• Boodschap goed formuleren en onderbouwen

• Ruimte geven om het nieuws te verwerken

• Hulp bieden bij het verwerken

• Helpen bij zoeken naar oplossingen
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Slechtnieuwsgesprek (3)

Valkuilen:

• Het slechte nieuws uitstellen

• Eerst troosten en dan pas de dreun uitdelen

• Zich verschuilen achter een ander

• In discussie gaan

• De ontvanger van het slechte nieuws alleen laten 
en hem het nieuws alleen laten verwerken
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Exitgesprek (1)

• Exitgesprek wordt gevoerd met een 
medewerker die binnenkort uit dienst treedt

• Dit gesprek kan belangrijke informatie 
opleveren over de redenen die de 
medewerker heeft om te vertrekken

• Hoofddoel: het verkrijgen van informatie
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Exitgesprek (2)

Vier fasen:

• Opening

• Gesprek over de loopbaan van de 
medewerker bij de onderneming

• Gesprek over de reden van vertrek

• Afsluiting
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Sollicitatiegesprek (1)

• Sollicitatiegesprek is een gesprek tussen een 
onderneming en een sollicitant

• Doel onderneming: achterhalen of de kandidaat 
geschikt is voor de functie en bij de organisatie 
past

• Doel kandidaat: nagaan wat de onderneming 
hem te bieden heeft

→ Hoofddoel: informatie verkrijgen én verstrekken
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Sollicitatiegesprek (2)

Vier fasen:

• Opening (welkom)

• Informatie geven over de organisatie en de 
functie

• Informatie verkrijgen, door vragen te stellen

• Afronding
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Coachingsgesprek (1)

• Coachingsgesprek vindt meestal plaats 
tussen een medewerker en zijn 
leidinggevende, die dan vooral als coach 
fungeert

• Hoofddoel: het realiseren van een 
gedragsverandering
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Coachingsgesprek (2)

GROW-model:

• Goals (doelstellingen)

• Reality (werkelijkheid)

• Options (mogelijkheden)

• Way forward (verbetering)
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Presentatie

• Bij een presentatie vertelt iemand iets 
specifieks aan zijn toehoorders

• Hoofddoel: informatie verschaffen

• Mogelijk subdoel: discussie op gang brengen

• Aandachtspunten: inhoud, structuur, vorm en 
performance
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Voorlichtingsgesprek

• Een voorlichtingsgesprek is een soort 
presentatie die er vooral op gericht is om de 
kennis, de houding en/of het gedrag van de 
gesprekspartner te beïnvloeden.

• Doelen:

– Informatie verschaffen

– Overtuigen van een bepaalde noodzaak

– Activeren
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Gesprek met externe opdrachtgever

Mogelijke aanleidingen:

• Evaluatie van de samenwerking

• Beëindiging van de samenwerking

• Presentatie

Aandachtspunten hangen af van de aard van 
het gesprek
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Gesprek met potentiële opdrachtgever

Aandachtspunten:

• Goede voorbereiding

• Uiterlijk/kleding

• Houding en lichaamstaal
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Onderhandelen (1)

• Tijdens een zakelijk gesprek is het vaak nodig 
om te onderhandelen, bijvoorbeeld tijdens 
een sollicitatiegesprek of een werkoverleg

• Het is de kunst om zo weinig mogelijk toe te 
geven en de zaken die voor u écht belangrijk 
zijn, voor elkaar te krijgen
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Onderhandelen (2)

Vuistregels:

• Vasthouden aan standpunten

• Niet te dominant opstellen

• Voor een goede sfeer zorgen

• Flexibel opstellen bij zoeken naar compromis

• LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen

• Op het juiste moment een deal sluiten
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Feedback

Feedback is de terugkoppeling die een persoon 
geeft over de handelingen van een ander

Twee soorten feedback:

• Positieve feedback (complimenten)

• Negatieve feedback (kritiek)
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Feedback geven (1)

• Veel mensen vinden het geven van 
complimenten lastiger dan het uiten van 
kritiek

• Ontvangers van feedback pikken een 
compliment niet altijd op

• Een compliment moet daarom heel duidelijk 
zijn, in heldere taal of een duidelijk gevaar 
(schouderklopje, opgestoken duim)
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Feedback geven (2)

Kritiek geven:

• Gedrag beschrijven

• Effect van het gedrag beschrijven

• Aangeven wat er moet veranderen

• Samen naar oplossingen zoeken

• Aangeven wat het effect is van het aanhouden of 
veranderen van het gedrag

• Gelegenheid geven om te reageren
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Feedback ontvangen (1)

• Kritiek wordt snel opgevat als een 
persoonlijke aanval

• Niet meteen in de verdediging gaan, want dat 
is zinloos

• Proberen te realiseren dat de kritiek niet over 
u als persoon gaat, maar over uw gedrag
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Feedback ontvangen (2)

Spelregels:

• Actief luisteren

• Zo nodig om een toelichting vragen

• De ander bedanken voor de informatie

• Nagaan wat men van de opmerkingen van de ander vindt 
en of men hier iets mee kan

• De ander laten weten wat men met de ontvangen 
feedback doet

• Compliment ‘gewoon’ in ontvangst nemen
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Klachten afhandelen

Stappen:

1. Begrip tonen voor de klager

2. Aard van de klacht achterhalen

3. De klager antwoord geven

4. Controleren of de klager akkoord gaat

5. De klacht verhelpen
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Hoofdstuk 15

Omgaan met conflicten

68

Wat is een conflict?

Kenmerken van een conflict:

• Twee of meer betrokken partijen

• Partijen hebben standpunten die niet met 
elkaar te verenigen zijn

• Partijen willen voordeel uit het conflict halen, 
ten koste van de andere partij(en)

• Situatie duurt een bepaalde tijd
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Oorzaken van conflicten (1)

Mogelijke oorzaken van conflicten:

• Verdeling van middelen

• Machtsverschillen

• Emoties

• Gebrekkige communicatie

• Afhankelijkheidsrelaties
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Oorzaken van conflicten (2)

Mogelijke oorzaken van conflicten (vervolg):

• Cultuurverschillen

• Onduidelijkheden m.b.t. procedures, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden

• Tijdsdruk, waardoor geen of weinig tijd is voor 
structureel overleg en een goede 
communicatie
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Gevolgen van conflicten

Mogelijke gevolgen van conflicten:

• Emotionele reacties, zoals boosheid en 
woede-uitbarstingen

• Partijen ondernemen extra activiteiten die te 
maken hebben met het conflict (zoeken naar 
extra informatie, advies inwinnen)

• Toename van de groepsprocessen 
(medestanders zoeken, coalities sluiten)
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Soorten conflicten

Vier soorten conflicten:

• Persoonlijk conflict

• Conflict tussen personen

• Conflict tussen groepen

• Conflict tussen organisaties
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Conflicten oplossen (1)

Vier mogelijkheden voor het oplossen van een 
conflict:

• Negeren

• Op uw strepen staan

• Herstructureren

• Onderhandelen
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Conflicten oplossen (2)

In gesprek over een conflict:

• Persoonlijk gesprek (bij conflicten tussen 
twee of hooguit drie personen)

• Probleemoplossende vergadering (bij 
conflicten tussen meer dan twee/drie 
personen en bij groepsconflicten)
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Conflictstijlen

Vijf conflictstijlen:

• Vermijden

• Forceren

• Aanpassen

• Samenwerken

• Compromissen sluiten
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