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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, geen 
academische teksten, wel voorlopige resultaten van mijn persoonlijk 
onderzoek. De inzichten, ervaringen en reflecties hebben voor mij 
inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch blijven ze slechts een stap 
op mijn nooit eindigende zoek- en vindtocht en dus kunnen de 
gedachten die hier staan morgen weer worden bijgeschaafd. Na 
wijziging krijgt een tekst een nieuw versie-nummer.  

Ik denk en schrijf op de praktijk gericht, pad-vindend  en voel me 1

verbonden met enkele praktisch denkende zoekers in het oude China 
(Zhuang Zi, taoïsme) en in het oude India (Nāgārjuna, De Weg van het 
Midden). 

Ik schrijf in gewonemensentaal, ik vermijd zoveel mogelijk filosofisch 
of technisch jargon, en tegelijkertijd let ik er op dat ik overal zorg-
vuldig spreek en waar nodig nauwkeurig.  Alle begrippen en woorden 2

zijn een conventie, louter een afspraak, dus we kunnen best van 
mening verschillen over woorden. Daarenboven  beleven we woorden 
anders dan een definitie aangeeft. Waar nodig zal ik verduidelijken 
hoe ik bepaalde woorden gebruik. Voor de verwijzing naar personen 
gebruik ik willekeurig ‘hij’ en ‘zij’; dit betekent dat je die in de meeste 
gevallen gewoon kunt ruilen. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter vaak aangewezen om 
de teksten er bij te nemen waar in de voetnoten naar wordt verwezen.  3

Francis Gastmans 

 Over ‘gidsen’ en ‘pad vinders’ lees je meer in het gratis boek Pathfinder - Samen de 1

juiste weg vinden
 Mijn visie en mijn uitgangspunten m.b.t. communicatie en taal vind je in de tekst  2

Talen en taalgebruik 
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 3

op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/

https://francisgastmans.com/korte-teksten/


Het brede plaatje 

‘Dialoog’ is een van die begrippen die vaak worden vervormd, foutief 
gebruikt of ronduit - zelfs erg bewust - worden misbruikt. 
Moet je dan eerst het begrip ‘dialoog’ scherp definiëren? 
Wat is ‘dialoog’ en wat niet? We zijn gewoon om voor een antwoord 
op zo’n vraag een definitie op te zoeken en een discussie te starten.  
Ik kies vanuit een ander perspectief om het fenomeen te onderzoeken 
en te beschrijven. Bij het onderzoek kijk ik vooral naar het gedrag, 
niet naar wat wordt gezegd ‘over’ de fenomenen. Het is dus geen 
theoretische opstelling. Ik geef je geen mooi uitgewerkt theoretisch 
schema en nog minder dé regels hoe je het moét doen.  
Ik nodig je uit om het fenomeen ‘dialoog’ zorgvuldiger te bekijken 
dan je gewoon bent te doen. Naast een definitie geef ik je een 
woordenwolk. 
Wanneer iemand het heeft over een kat en daarbij een hond toont, zal 
je er terecht op wijzen dat dit niet klopt. Wat toon jij - hoe gedraag jij 
je - wanneer je stelt dat je een dialoog voert? 
Vooraf dit: je moét geen dialoog voeren. Er is geen sprake van ‘beter’ 
of ‘juister’ of zo. Een eenvoudig gesprek, een instructie zonder 
wederwoord, een ongevraagde feedback, een interview, een gezellige 
babbel, een ondervraging, enz. al deze vormen van contact zijn op hun 
plaats … op een bepaald moment, in een bepaalde situatie, binnen een 
bepaalde relatie. 
De intentie van deze korte tekst is om als leidraad te dienen bij een 
zelfreflectie op of een onderzoek rond het begrip ‘dialoog’.  
Het is een reflecterende tekst, geen verhalende tekst, die ik heb ge-
structureerd rond aandachtspunten (o.a. met opsommingstekens). Het 
blijft een korte tekst die aandacht wil oproepen. Voor sommige lezers 
is dit te weinig. Dan volstaat het me een vraag te stellen. 
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Eerst enkele kritische vragen 
Is het nodig en nuttig om een apart hokje te reserveren voor ‘dialoog’ 
of is het voldoende om de specifieke kenmerken te kunnen herkennen 
en hanteren? Is er bijvoorbeeld een duidelijke scheidingslijn tussen 
een ‘dialoog’ en een ‘aangenaam tweegesprek’? Sluit het aan bij de 
werkelijkheid om de gespreksvormen van elkaar te scheiden?  
Kan je situaties aanduiden waarin uitsluitend wordt gecommuniceerd 
via dialoog? Bestaan zulke momenten wel?  
Is het niet veeleer zo dat we in elke situatie gebruik maken van 
verschillende vormen van gesprek en dat we flexibel kunnen leren 
omgaan met al die vormen? (Het ‘nu dit en nu dat’ verhaal) 
Bestaat niet het gevaar dat we door de wijze waarop we ‘dialoog’ 
afzonderen van de andere vormen van respectvol contact we het 
begrip verheffen tot het zoveelste ‘evangelie’, tot een aanpak waaraan 
zulke strenge voorwaarden en normen zijn gekoppeld dat slechts een 
beperkt aantal mensen er kunnen aan voldoen? Of maken we het 
begrip zo vaag en ruim dat het uiteindelijk niets meer inhoudt? 
Is het niet zinvoller om systemisch  te kijken naar communicatie en 4

‘dialoog’ te herkennen als een subsysteem dat niet los staat van alle 
andere elementen van het grotere systeem? 

Ik start daarom in de eerste hoofdstukken met uitzoomen, met enkele 
gedachten die het bredere veld van communicatie schetsen. Dialoog 
en dialogeren zijn immers aspecten van het overkoepelende begrip 
‘communicatie’. 

 Systemisch ≠ systematisch - Meer in de tekst Drie grondpatronen om je leven te  4

be-leven
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Communicatie draait rond vijf elementen 

Een eenvoudige definitie van communicatie:”Communicatie zijn alle 
manieren waarop je iemand tracht te beïnvloeden en beïnvloed wordt 
door de ander”. In veel gevallen gebruik je daarbij de verbale taal, 
toch verloopt het grootste deel van je communicatie via de non-
verbale talen en de beeldende weg.  5

Iedere communicatie kent steeds deze vijf elementen: de inhoud, de 
relatie, het verloop, de context en het centrale thema. 

In elke situatie, bij ieder formeel of informeel gesprek, bij ieder 
innerlijk gesprek, bij iedere dialoog ... steeds zijn deze vijf elementen 
samen betrokken. Ze vormen één systeem.  
Deze vijf elementen zitten in elke interactie, in elke vraag die je stelt 
en ieder antwoord dat je geeft. Ze werken steeds, bij ieder gesprek of 
overleg, bij iedere dialoog of bij een participatief proces, bij positieve 
of negatieve spanning, bij ieder conflict, bij het oplossen van 
‘problemen’ en het zoeken van antwoorden, bij elke verandering of 
innovatie, bij het coachen of hulp verlenen, bij het aanleren en 
instructies geven, bij het managen en leiding geven.  

 Lees meer in Talen en taalgebruik5
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Het model benadert de fenomenen dynamisch en systemisch.  
Dit betekent: iedere uiting, om het even in welke taal, bevat steeds 
deze vijf elementen; deze vijf elementen vormen één systeem; ze zijn 
interactief en interafhankelijk, d.w.z. het een is er niet zonder het 
ander en ze beïnvloeden elkaar voortdurend; er is geen voorgeschre-
ven volgorde, geen prioriteit, ze werken altijd allemaal samen. Wel leg 
je niet steeds de nadruk op hetzelfde element of leg je niet evenveel 
nadruk op de vijf elementen. In het beste geval balanceer je de 
aandacht tussen deze vijf elementen. Het is een model om aspecten te 
leren onderscheiden, niet te scheiden.   6

Inhoud 
Iedere communicatie, hoe ze ook verloopt of welke talen je gebruikt, 
gaat steeds ergens over. De inhoud is over het algemeen makkelijk 
waarneembaar. Ze ligt aan de oppervlakte van de communicatie (in 
tegenstelling tot het ‘thema’ dat meestal onder de aandacht leeft). Voor 
formele gesprekken is er een formele inhoud. Voor informele gesprek-
ken spreken we van een informele inhoud. Vaak nemen buitenstaan-
ders makkelijker de inhoud van zo'n gesprek waar dan de betrokkenen 
dat kunnen. Dit geldt vooral voor de 'inhoud' van de non-verbale 
communicatie en de beeldende talen.  
De inhoud geeft vorm aan het gesprek. Het is voor de meeste 
deelnemers het meest tastbare. Alhoewel het erg belangrijk is, draait 
het in een goed gesprek niet om de inhoud maar om het thema! 

 Ik ontwikkelde dit model dankzij Ruth Cohn en bracht het samen met de inzichten 6

van Paul Wayzlawick en collega’s. In haar model bestaat de driehoek uit Ik - Wij - Het 
(inhoud). Ik heb - haar geest respecterend - het proces geïntegreerd in het model. 
Ruth C.Cohn, Tematische interaktie - Een methode voor hulpverlening, vorming en 
onderwijs, H.Nelissen-Bloemendaal 1979  
Paul Watzlawick e.a. De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, 
Deventer 1970
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Relatie 
Bij iedere communicatie definieer je (onbewust) jezelf, de ander én je 
relatie met die persoon. Tegelijk met wat je inhoudelijk zegt, schrijft, 
mailt, chat of doet, communiceer je steeds hoe je jezelf ziet, hoe je de 
ander ziet en hoe je jullie verhouding ziet. 
Door de wijze waarop je communiceert ‘zeg’ je tegelijk:  
"Zo zie ik mezelf" 
"Zo zie ik jou." 
"Zo zie ik mezelf in relatie tot jou." 
“Zo zie ik hoe jij naar jezelf kijkt.” 
"Zo zie ik hoe jij naar mij kijkt." 
"Zo zie ik hoe jij jezelf ziet in relatie tot mij." 
"Zo zie ik hoe jij meent te zien hoe ik naar jou kijk."   

De relatie wordt voornamelijk uitgedrukt via de non-verbale talen, bv. 
in de toon waarop je spreekt (of schrijft) en via je gelaatsuitdrukking. 
Hierbij werken verschillende perspectieven samen: jij hoort mijn 
vraag of mijn opmerking anders dan hoe ik mezelf hoor spreken. Ik 
hoor en zie jouw antwoord op mijn vraag anders dan jij jezelf hoort 
antwoorden. We staan namelijk op verschillende posities in het 
relatieveld . 7

Dagelijks kom je mensen tegen die er een andere mening op nahouden 
dan jij. De eerste reflex is vaak: wat wordt gezegd is belangrijk en 
maakt hier het verschil tussen ons. Inderdaad, het maakt heel wat uit 
wat iemand denkt, welke gedachten hij uitdrukt en welke uitgangs-
punten hij gebruikt om zijn uitspraken te schragen. Tegelijk speelt 
echter hoe iemand iets uitdrukt een doorslaggevende rol. 
Wanneer het verschillen van mening verandert in een discussie of een 
ruzie gaat het (in de meeste gevallen) niet om de inhoud maar om de 
relatie (Wie is hier de baas? Wie bezit de ‘waarheid’? Wie heeft het 
laatste woord?)! Je slaat de bal volkomen mis indien je blijft 

 Meer in de tekst Hoe beweeg je binnen het relatie- en interactieveld?7
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argumenteren op de inhoud, op de woorden, op de definitie van 
woorden, op de gedachtengang. Het gaat er niet om wie gelijk heeft 
maar wie gelijk haalt. Neem wat afstand en stel jezelf de vraag (= dus 
op meta-niveau): Wat is hier aan de orde? Wat is het werkelijke thema 
(de boodschap) van deze ontmoeting? Hoe meen ik dat de ander naar 
mij kijkt? Wat wil ik bereiken met dit gesprek? 

Het relationele element wordt in gesprekken onvoldoende naar 
waarde geschat. Niet zelden hebben de deelnemers alleen 
aandacht voor de inhoud en verliezen zij de relatie uit het oog. 
Veel misverstanden en ruzies draaien niet om de inhoud maar 
om de relatie! Wanneer je naar het thema vraagt kom je daar 
achter. De relationele dimensie zorgt voor een gevoel van 
vertrouwen en betrouwbaar zijn of eerder wantrouwen, een 
gevoel van veiligheid of net niet, een gevoel van betrokkenheid 
of afstand. 

Proces 
Iedere communicatie kent een bepaald verloop, een dynamiek, een 
proces. Dat kan informeel zijn of formeel, een gewoontepatroon 
volgen of een afgesproken procedure (bv. bij overleg). Wat we als het 
verloop van een communicatie beleven, kan een fractie van een 
seconde duren, enkele dagen of jaren of een leven lang. 
Je hebt het gevoel dat de communicatie op een bepaald ogenblik start 
en dat er op een ander moment een eind aan wordt gemaakt. Deze 
twee punten en alles wat daartussen gebeurt, vormen het procesmatig 
aspect. Iedere indeling in momenten of in fasen of in stappen is echter 
louter een praktische, pragmatische keuze gebaseerd op conventies, op 
afspraken. Je knipt immers een stukje uit de stroom van gebeurte-
nissen, keuzes en interacties. In werkelijkheid houdt de communicatie 
nooit op. Je leeft gans je leven binnen een groot dynamisch 
communicatie- en relatieveld. 

Wanneer start de vergadering? Op het einde van de vorige 
vergadering? ’s Ochtends aan de keukentafel? In de koffiehoek? 
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Wanneer een agenda of een reminder wordt verstuurd? Op weg 
naar het vergaderlokaal? Wanneer de voorzitter het startsein 
geeft?  
Wanneer eindigt het overleg? Wanneer er een formeel einde 
wordt gesteld aan de bijeenkomst? Wanneer de laatste deel-
nemer de zaal verlaat? Wanneer de laatste deelnemer er over 
zwijgt (op het werk, thuis, onder vrienden)? Wanneer een 
afgesproken opdracht werd uitgevoerd en gecontroleerd? 
Wanneer je iemand aanspreekt op gemaakte afspraken? 

Context 
Iedere communicatie gebeurt steeds binnen een beïnvloedende 
context. Communicatie heeft steeds plaats op een bepaalde plaats, op 
een bepaald tijdstip, binnen een bepaald relatiepatroon tussen de 
deelnemers (het relatieveld), binnen een bepaalde cultuur (van de 
organisatie, van de groep, van de gemeenschap), enz. Allemaal 
aspecten van de context.  
Alle communicatie is steeds contextueel, of beter, alle aspecten van de 
communicatie worden steeds beïnvloed door de context!  
Er is de cirkel van relaties waarbinnen je invloed hebt en er is de 
wereld buiten je cirkel, waar je weinig of helemaal geen invloed hebt. 
Er is de persoonlijke cultuur, de cultuur van het team en de cultuur 
van de organisatie. Wanneer ik spreek van de ‘actuele context’ verwijs 
ik naar datgene wat gebeurt op de drie niveaus: 1) daar waar jij veel 
invloed op hebt, 2) weinig invloed of 3) geen invloed op hebt (ook al 
wordt jij zelf wél beïnvloed vanuit dat niveau, bv. door de beslissingen 
van de CEO of van de regering). Alle gegevens die op dat ogenblik 
invloed hebben op jouw communicatie maken deel uit van je context. 

Iedere bijdrage, iedere opmerking, iedere vraag wordt gesteld 
vanuit een context. Ieder interventie van een ouder, een leraar, 
een leidinggevende of een coach deelt een aantal aspecten van 
de context van de deelnemers maar hun persoonlijke contexten 
verschillen. 
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Oog en oor krijgen voor de context van iedere deelnemer aan 
het gesprek afzonderlijk levert je op dat je de taal en het 
taalgebruik van ieder correcter kunt inschatten. 
Wanneer je een vraag wilt stellen kan je rekening houden met 
de context om de juiste woorden en de juiste toon te kiezen. 

Thema 
Het is essentieel dat je je bewust wordt van het thema dat hier en nu 
werkelijk aan de orde is. Datgene waar het gesprek, de interactie of de 
vraag écht om draait, krijgt zijn werkelijke waarde door het thema 
(onderliggend, want meestal onbewust). Het thema stuurt de 
communicatie. Meestal kijk je teveel naar de inhoud en blijft het 
thema op de achtergrond. Iedere communicatie heeft een onderlig-
gende boodschap, hét onderwerp waar het écht om gaat, dé focus, daar 
waar de belangen echt om gaan, dé vraag die op een antwoord wacht.  
Iedere communicatie draait steeds rond een thema, een focus.  
De inhoud van een communicatie is datgene waar het formeel over 
gaat en is meestal vlot te registreren. Het thema werkt onbewust en 
blijft vaak onuitgesproken. De inhoud is eigenlijk maar een middel, 
het thema is datgene waar het werkelijk om draait. Het thema van je 
communicatie is een uiting van datgene waar het jou werkelijk om te 
doen is, datgene waar voor jou het werkelijke belang van het contact 
ligt. Het is essentieel dat je bewust wordt welk thema hier en nu 
speelt. Dan kan je het bewust aan de orde stellen en wijzigen. 

Twee personen begroten elkaar op straat en starten een praatje 
over het weer (dit is de formele inhoud). Waar draait hun 
communicatie werkelijk om? Wat is het thema van hun 
communicatie? Wat kan je waarnemen? Wat vermoed je? 
Wellicht draait het om hun relatie. Het geeft alleszins uiting aan 
hoe ze zich voelen bij elkaar op dit moment (het relationele 
aspect). (Tenzij het om een gesprek gaat tussen twee weer-
kundigen; maar dat is een andere context!) 
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Wanneer er ‘feiten’ op tafel worden gelegd is het nuttig om de ‘feiten’ 
kritisch te bekijken.  Want je zou best de verkeerde kant kunnen 8

oplopen indien je geen oog hebt voor het relatiespel tussen de deel-
nemers. Is het thema werkelijk “Hoe krijgen we samen meer helder-
heid over de feiten?” of gaat het toch meer om de machtsverhou-
dingen “Hoe scoor ik hier het best?”?  
Het thema draagt vaak sterk de kleur van een van de vier andere 
elementen. Het is soms meer inhoudelijk of relationeel of procesmatig 
of contextueel gekleurd. Een goed werkend thema verwijst tegelijker-
tijd naar de vier andere elementen en verbindt die met elkaar.  
Wanneer je een helder centraal thema formuleert en in het midden legt 
kan je de andere vier elementen met elkaar verbinden. De focus zorgt 
voor het helder kunnen balanceren tussen alle elementen. 
Een boeiend, uitnodigend thema is de uitdaging bij de start van ieder 
gesprek of overleg of project. In de meeste gevallen is de beste vorm 
een vraag, een open, brandende vraag. 

Als leidinggevende of als gespreksleider zal je trachten het 
thema expliciet te formuleren om het gesprek in de gewenste 
richting te begeleiden. Een boeiend geformuleerd thema brengt 
de deelnemers in een andere werkhouding dan een zakelijk of 
abstracte vermelding (bv. op de agenda staat “Hoe zorg ik er 
mee voor dat alle collega’s er financieel op vooruit gaan?” 
i.p.v. “Budget”). Een inspirerend of uitdagend geformuleerd 
thema schept voor de deelnemers een boeiende context. 

Het belangrijk om in het oog te houden hoe het thema van het gesprek 
voortdurend kan wijzigen (en dat meestal ook doet). Zonder aandacht 
zou je vragen blijven stellen of opmerkingen blijven maken over een 
thema waar het niet meer over gaat.  

 Meer in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert  - Vier soorten feiten8
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Vijf communicatie-onderstromen 

De communicatie-onderstroom  

Een belangrijke factor bij communicatie zijn de gevoelens die je 
ervaart tijdens de communicatie en je onmiddellijke emotionele 
reacties daarop.  Een ander belangrijk aspect is je intentie, dat wat je 9

op dat ogenblik bij het beïnvloeden werkelijk. drijft. Deze factoren 
tonen zich in de manier waarop je je gesprek aanpakt. Zij spelen een 
grote rol ook al ben je je er zelden van bewust. Sterker nog, soms 
denk je dat je datgene wat diep in jou leeft kunt verbergen en bent dan 
verbaasd dat de ander toch aanvoelt dat er iets niet klopt. 

Ik noem datgene wat er onzichtbaar beweegt tussen mensen: de 
communicatie-onderstroom. Het is een belangrijk onderdeel van het 
relatieniveau in communicatie, van hoe je je beweegt in het 
relatieveld . Die onderstroom is onzichtbaar en ongrijpbaar doch is 10

wel voelbaar en herkenbaar aan de effecten op de communicatie. 
De communicatie-onderstroom is datgene wat zich werkelijk afspeelt 
in jou en tussen jou en de ander. Dat wat er van jou uitgaat is niet 
steeds gelijk met wat je denkt of vermoedt of zegt wat jij op dat 
ogenblik doet. Omwille van bepaalde sociale regels wordt vaak 
uiterlijk een ander gedrag getoond dan er innerlijk aanwezig is. Zo 
kan iemand tonen en beweren dat zij luistert doch innerlijk doof zijn. 
In de communicatie-onderstroom is er dan geen ontvangen. Je kunt 
deelnemen aan een gesprek doch innerlijk afwezig zijn. Je kunt "ja" 
knikken en op dat ogenblik "neen" denken. De onderstroom is dan 
“neen". Je kunt beweren in dialoog te zijn met de ander maar in je hart 
bang zijn om je eigen visie op tafel te leggen en die te moeten veran-
deren wanneer nodig. Je kunt lachen en aandacht tonen voor de ander 

 Over het onderscheid tussen gevoelens en emoties lees je meer in:  9

Medeleven Empathie Mededogen
 Meer in Hoe beweeg je binnen het relatie- en interactieveld?10
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en tegelijkertijd verdriet of woede onderdrukken. Je communicatie-
onderstroom is dan veeleer “terughouden” i.p.v. “aanbieden”. 

Vijf onderstromen 

A. Ik geef en de ander ontvangt niet. Ik geef, maar hou geen rekening 
met het feit of de ander wel of. niet wil ontvangen.  
Of, de ander geeft maar ik ben niet bereid te ontvangen en zeker 
niet in staat of bereid om iets terug te geven. Ik scherm mezelf 
innerlijk af. 

B. Ik geef en de ander ontvangt. Ik geef, maar ben niet in staat om 
zelf iets te ontvangen of wil dat op dit ogenblik niet. Ik wil 
gewoon mijn boodschap kwijt. 
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Of, de ander geeft en ik ontvang. Ik ontvang, maar ben op dat 
ogenblik niet in staat of bereid iets terug te geven. 

C. Ik geef en de ander geeft. Toch zijn we beiden niet bereid of in 
staat om te ontvangen. Ons "geven" komt in het midden samen en 
leidt vaak tot spanning of, in tegenovergestelde zin, tot een ‘leeg’ 
gesprek. 

D. Ik geef en de ander geeft én we zijn beiden bereid om te 
ontvangen, doch wat we ontvangen laten we niet diep in ons 
doordringen, het krijgt geen kans ons oordeel werkelijk te 
veranderen. 

E. Ik en de ander geven én ontvangen op een zeer open manier 
waarbij we ons bewust zijn van de beïnvloeding door de ander. 
Daarbij zijn we bereid om ons oordeel op te schorten misschien 
zelfs om te vormen, te veranderen of onze visie aan te passen. 

Deze schets van de onderstromen houdt geen oordeel in! Hier wordt 
niet gesteld dat de ene stroom beter is dan de ander. Op een gegeven 
ogenblik, in een bepaalde context, kan de inzet van elk van deze 
onderstromen nodig of nuttig zijn. Het kan in bepaalde situaties nuttig 
zijn om je af te schermen en niet open te staan voor wat er op je af 
komt. “Neen” kunnen zeggen en doen is in iedere communicatie even 
essentieel als “ja” kunnen zeggen en doen. 

De vijf onderstromen zorgen voor diverse vormen van 

communicatie

A. Je geeft een boodschap zonder er rekening mee te houden of de 
ander luistert. Je vertelt vanuit een sterke drang om je te uiten. 
Wellicht ben je je niet bewust dat je handelt vanuit een machts-
gevoel; soms pleeg je letterlijk een machtsgreep. Je houdt geen 
rekening met hoe de ander je boodschap ontvangt, of hij überhaupt 
wel iets ontvangt. 
Voorbeelden: een bevel geven, iemand een verwijt sturen, iemand 
een berisping geven vanuit een sterk gevoel van ongenoegen, iets 
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naar iemand roepen op het ogenblik dat je kwaad bent, je ‘hart 
luchten’, bepaalde vormen van lesgeven in het onderwijs, ...  
We ontmoeten deze onderstroom ook wanneer je iets vertelt 
zonder de intentie om de ander werkelijk te bereiken. Bijvoor-
beeld: bepaalde cafégesprekken of gesprekken op recepties, oude-
ren in een verzorgingstehuis die vertellen, ... 

B. Je houdt een monoloog, geeft instructies, doet een mededeling, ... 
en kijkt daarbij wel of de ander luistert.  
Voorbeelden: een voordracht, een presentatie, een rondschrijven, 
een ex-cathedra les, een video-training, een tentoonstelling, ... 
Maar ook, je leest een boek, luistert naar de radio, kijkt naar tv, 
luistert naar een deskundige, post een berichtje op sociale media. 
Bij deze communicatie is er geen sprake van tweerichtingsverkeer. 

C. Je vertelt en geeft je mening en laat toe dat de ander ook haar 
mening geeft, je luistert echter niet echt. Je luistert enkel om beter 
te kunnen repliceren. Je luistert (onbewust) zeer selectief zodat je 
bij de ander een zwakke plek kunt ontdekken. Er is veeleer sprake 
van ‘gezien of gehoord willen worden’ of een vorm van strijd.  
Voorbeelden: een discussieforum, een debat, de klassieke vergade-
ringen, het parlementair debat, een verkoopsgesprek, bepaalde 
beoordelingsgesprekken, chatten op het internet,…  
Je hebt sterk de neiging om in of-of-termen te denken. Winnen of 
gelijk krijgen of (vaker) niet verliezen (!) is een belangrijk punt. 
“Het doet er niet toe of de ander me begrijpt, als hij me maar 
gezien heeft!” Wanneer de gemoederen hevig zijn, leidt dit tot 
ruzie of conflict.  

D. Je geeft informatie, stelt vragen, luistert en repliceert. Je bent 
bereid naar de ander te luisteren en met de ander rekening te 
houden. Je bent echter niet bereid om je visie te veranderen. Je 
houdt sterk vast aan je gelijk. Je gedraagt je vriendelijk en beleefd 
en hebt niet de intentie de ander te schofferen.  
Voorbeelden: een rondetafel-gesprek, sommige vergaderingen, 
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sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek, hulpverleningsgesprek, 
een interactieve tentoonstelling, een beleefd tweegesprek, …  
Je bent niet uit op het verlies van de ander. Je bent bereid in en-en-
termen te denken. De ander mag haar gelijk hebben, maar je houdt 
gewoon vast aan je eigen gelijk. Bij onderhandelingen leg je de 
standpunten bij elkaar en zoekt naar (praktische) compromissen. Je 
vermijdt evenwel conflicten. 

E. Je staat open voor de ander. Je geven en ontvangen is in even-
wicht. Je bent voortdurend en volledig aanwezig. Je hebt een diep 
gevoel van respect voor de ander. Je bent bereid je visie te 
onderzoeken en te veranderen op basis van wat je samen ontdekt 
als waardevol. Het gesprek wordt gevoerd om echt dieper door te 
dringen in een bepaalde materie, om dichter te komen tot een klein 
beetje waarheid of om samen een probleem aan te pakken. Er is 
geen sprake van winnen, zelfs niet van win-win, want dat doet hier 
niet terzake. Wat wordt gevonden als resultaat of "winst" is van 
iedereen, de vraag naar wat van wie komt is irrelevant. 
Voorbeelden: een open functioneringsgesprek waarbij de 
leidinggevende het eigen aandeel ook in het midden kan leggen, 
een echte vriend die luistert, een gesprek met een mentor, een wijs 
coachingsgesprek, een therapeutisch gesprek waarbij je als 
therapeut kwetsbaar mag zijn. 
Bij deze onderstroom staan de gesprekspartners echt open voor 
elkaar. Geven en ontvangen zijn in evenwicht. "Geven" slaat niet 
alleen op het geven van een mening en het aanbieden van 
betrokkenheid maar slaat evenzeer op het geven van een vraag. 
Met een vraag kan je meer geven: je kunt de ander de gelegenheid 
en het genoegen bieden om te geven! Het voeren van een dialoog 
is de aangewezen manier om deze onderstroom vorm te geven. 
Dialoog is als het samenspel van muzikanten wanneer ieder de 
anderen de gelegenheid geeft om te schitteren maar waarbij de 
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juiste samenklank het uiteindelijke doel is en niet alle instrumenten 
zo nodig evenveel aan bod moeten komen. 

De vijf communicatie-onderstromen en de diverse vormen van 
communicatie hebben allemaal een verschillend doel en een 
verschillende uitwerking op de relatie. Voor ieder van deze vormen 
bestaan er situaties waarin die vorm de aangewezen strategie is. Het 
heeft dus geen zin om de diverse vormen te beoordelen in termen van 
"slecht" of "goed". Veeleer dient gekeken te worden naar de meest of 
de minst aangewezen, de meest of de minst efficiënte en effectieve 
aanpak voor déze situatie, op dit ogenblik.  
Bij de start van een gesprek dien je eerst de vragen te beantwoorden: 
"Wat wil ik bereiken met dit gesprek, met deze mededeling, met deze 
actie?”, "Zal ik op deze manier mijn doel bereiken?”, "Op welke 
manier past deze aanpak bij de huidige situatie en bij mijn 
gesprekspartner?”, "Is de keuze van deze aanpak congruent met mijn 
visie en met die van mijn organisatie?”, “Wat gebeurt er indien ik nu 
kies voor stilte in plaats van een gesprek te starten?” 
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Hoe je spreekt, je taalgebruik, doet er toe 

Het doet er wel degelijk toe welke woorden je gebruikt en welke 
beelden je inzet in je communicatie. Het maakt een wereld van 
verschil of je een spannende ontmoeting tussen jou en de ander 
beschrijft als een dans  of als een strijd of als een relatiespel of als 11

een ontdekkingstocht. Je past je woordenschat aan aan het beeld dat je 
innerlijk hebt van de relatie en het verloop van het gesprek op dat 
ogenblik, en omgekeerd, je woordenschat roept een bepaald beeld op 
waarop de ander zal reageren. Je taalgebruik triggert een gedrag bij je 
gesprekspartner.  
Door de woorden en de beelden die je gebruikt situeer je jezelf en de 
ander in het relatieveld.  Je talen zeggen onbewust “Zo zie ik mezelf. 12

Zo zie ik jou. Zo zie ik onze relatie. ” 
De keuze van een bepaalde woordentaal, een non-verbale taal of een 
beeldende taal en de keuze van je teken-, beelden- of woordenschat 
binnen de gekozen taal geeft vorm aan datgene wat er in jou gebeurt 
en wat je uitdrukt. Je taal bepaalt wat en hoe je voelt en hoe jij je 
gevoelens uitdrukt (je emotionele expressie). Je taal bepaalt wat en 
hoe je denkt en hoe jij je denken omzet in een boodschap voor 
anderen. 

Welke talen ‘spreek’ je? 

In je dagelijkse communicatie gebruik je het woordje 'taal' voor een 
woordentaal (Nederlands, Frans, Engels, enz.) en bij het woord ‘talen’ 
verwijs je naar de verschillende woordentalen. Taalkundigen houden 
het bij de verbale talen. Deskundigen in de communicatie weten 
echter dat de non-verbale talen de grootste invloed hebben in de 
communicatie en dat daarnaast de beeldende talen schromelijk worden 
onderschat. ‘Communicatie’ is iedere vorm van verbinding met 

 Zoals de gestileerde theatrale krijgsdans die een Indiaans en een Pakistaanse sol11 -
daat dagelijks uitvoeren op de grens tussen Amritsar (India) en Lahore (Pakistan).

 Lees meer in: Hoe beweeg je in het relatieveld?12
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uitwisseling van informatie. ‘Taal’ is iedere gecodeerde uitdrukking 
om te communiceren. . 13

Iedere uitdrukking, hoe subtiel ook, is communicatie.  
Iedere uitdrukking gebruikt één of meerdere talen. 
Je kunt niet niet communiceren. Je kunt je niet niet uitdrukken.  
En voor het uitdrukken gebruik je een taal.  
Er is veel communicatie zonder woorden maar er is nooit communi-
catie zonder een taal. 

Je woorden en beelden hebben steeds een kleur  

Je praat alsof jij en de ander woorden gebruiken met een duidelijke 
definitie. In sommige situaties zal je daar uitdrukkelijk naar verwijzen, 
bv. bij juridische of medische aangelegenheden. In werkelijkheid 
beleef je woorden in een persoonlijk ‘woorden-systeem’, wat ik een 
woordenwolk noem.  Je koppelt andere associaties aan woorden dan 14

je gesprekspartners. Ieder woord roept bij jou eigen gevoelens, 
kleuren, klanken, associaties, herinneringen en beelden op. 

Een dier een ‘roofdier’ noemen is een oordeel op ethisch 
wankele gronden. Wat zijn je criteria? Ieder criterium is een 
door mensen gekozen term. Om welke reden? Is dat omdat het 
gaat om ‘vlees eten’? Het woord ‘vlees’ is in die context niet 
beschrijvend maar oordelend. Onder woorden schuilen een 
reeks normen, waarden en oordelen (wat mag en wat niet). 

Het wordt spannender wanneer je van het voorbeeld van dieren 
overstapt op de woorden en beelden die je gebruikt voor mensen en 
menselijke relaties. Wat is een ‘manager’ en wat is een ‘leider’? 
Wanneer is een ‘goeroe’ geen knappe ‘leider’ maar een ‘leraar die 
jouw zelfstandig denken bedreigt’? Wat is een ‘dader’? Wat kenmerkt 
een ‘slachtoffer’? Is hij een ‘terrorist’ of een ‘bevrijder’ of een 

 	Lees de uitgebreide tekst Talen en taalgebruik13

 Lees meer in: Wat is een woordenwolk?14
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‘revolutionair’? Wanneer is iets een ‘revolutie’? Wat is een ‘stoornis’? 
Wat is een ‘ziekte’? 
Woordentaal gebruikt woorden soms ‘beschrijvend’ (“Dit noemen we 
een roodborstje.”), soms ‘classificerend’ (“Dit noemen we een vogel, 
meer bepaald een zangvogel.”). Heel vaak drukken woorden een norm 
uit, zijn ze normerend. Wat is ‘efficiënt’, ‘goed’, ‘duurzaam’? Vaker 
dan je denkt gebruik je woorden ’oordelend’ (“Dit noemen we een 
‘roofvogel’ of een ‘roofdier’”, “Dit is het ‘slachtoffer’”.) Steeds 
spreekt door je woorden en je beelden heen een bepaalde ethische 
blik . Veel woorden zijn politiek gevormd en gekleurd. Woorden, 15

beelden en gebaren zijn per definitie contextueel, d.w.z. gebonden aan 
tijd, cultuur, gebruiker en omstandigheden. 
We gebruiken woorden niet zomaar, ze zweven niet losjes in de lucht. 
Woorden zijn de bouwblokjes van verhalen, ze vormen de ‘werke-
lijkheid’ die jouw verhaal schetst (je mening, argumenten, weer-
legging, uitspraak, betoog, presentatie, enz.). Vooral bij het oordelend 
gebruik van woorden kan je waarnemen dat onder het gebruik van die 
woorden een ethische keuze en een intentie van de spreker schuil 
gaat.  16

De stelling als zou je woorden ‘neutraal’ kunnen gebruiken is een 
veronderstelling, geen ‘feit’, waarbij de spreker zich los maakt van 
datgene waarover hij spreekt én van de context. Hij plaatst zich 
tegenover datgene waarover hij spreekt als iets waar hij geen relatie 
mee heeft.  17

 Etiek: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek   15

Kritische kanttekening: ‘goed’, ‘fout’, ‘slecht’, ‘juist’, ‘mooi’, ‘prachtig’ e.d. zijn woorden 
die nooit beschrijvend kunnen zijn; ze zijn altijd normerend en oordelend. Er bestaat 
geen ‘goed’ zonder een mens die oordeelt.

 Over het begrip ‘intentie’ zie de paragraaf ‘Acht interafhankelijke aspecten’ van het 16

hoofdstuk Hoe werkt communicatie?
 Meer in Drie grondpatronen om je leven te be-leven17
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Talen zijn betekenis + beleving + beeld 

De woorden, beelden en uitingen die je uitzendt en diegene die je 
ontvangt verbind je niet alleen met een betekenis, maar tegelijk met 
een beleving én een ‘ver-beeld-ing’. 
De betekenis wordt vaak uitgedrukt in een definitie. De betekenis is 
een formele erkenning binnen de groep die een specifieke taal 
gebruikt. Ze krijgt uitdrukking binnen de cultuur waar de taal die je 
hanteert (woord, gebaar, ritueel, beeld, enz.) werd ontwikkeld en in 
leven gehouden. 
Bij de beleving van de verschillende talen gaat het om de aangeleerde 
gevoeligheden in de cultuur waarin die talen worden gebruikt en de 
wijze waarop ze worden ingezet, herkend en erkend. Ieder woord en 
iedere non-verbale of beeldende uitdrukking is immers verbonden met 
ervaringen, associaties en gevoelens.  
Tegelijk wordt bij het gebruik van een taal de ver-beeld-ing opgewekt, 
je reageer innerlijk met een beeld, door beeld-vorming. 
Tijdens een gesprek spelen de drie elementen (betekenis, beleving, 
beeld) bij iedere interactie een rol. 

Kwaliteiten van taalgebruik 

Ik onderscheid tien kwaliteiten van taalgebruik. Het zijn diverse 
kwaliteiten om je uit te drukken, om het even in welke taal. Niet 
alleen de woordentalen maar ook de non-verbale talen en de 
beeldende talen druk je uit via een van deze kwaliteiten. 
Deze kwaliteiten houden geen oordeel in. De vaststelling houdt enkel 
in dat iedere kwaliteit van taalgebruik specifieke kenmerken heeft. Je 
gebruikt de kwaliteiten bij het waarnemen, het denken, het uitdrukken 
en het communiceren van je gedachten, je gevoelens, je emoties, je 
intenties, je wensen en je verwachtingen.  18

  Ik geef een toelichting bij elk van de tien kwaliteiten in: Talen en taalgebruik18
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In je dagelijkse communicatie gebruik je dagelijks taalgebruik. Dat 
lijkt gepast. In bepaalde situaties voel je de nood om zorgvuldiger te 
spreken en soms (bv. bij een gesprek over klimaat) is de behoefte om 
nauwkeurig te spreken groot. Wanneer je een dialoog wil voeren zal je 
de ander ers om attent moeten maken op haar woordkeuze of de vraag 
moeten stellen hoe zij haar woorden invult. (De manier waarop je dat 
doet is voor de ander de aanleiding om jou en haarzelf uitdrukkelijker 
een plaats te geven in het relatieveld.)  
De tien kwaliteiten krijgen en eigen kleur afhankelijk vanuit welke 
positie in het relatieveld je communiceert. De taal die je kiest én je 
taalgebruik zullen een rol spelen. Waar plaatst zij jou? Word je 
ontvangen als ‘leidend’ of als ‘helpend’ of veeleer als ‘onderdanig’; 
’samen-werkend’ of eerder ‘tegen-werkend’?  19

Het lijkt wel een verzoek om communicatie-acrobatie: aandacht 
hebben én voor je positie in het relatieveld én voor de keuze van je 
taal én voor je non-verbale communicatie én voor je taalkwaliteit. 
Misverstanden in communicatie zitten ingebouwd in onze evolutie als 
homo sapiens. Het gebeurt voortdurend, dus maak je daar geen zorgen 
over. Je opdracht: het morgen beter doen. 

 Lees meer in: Bewegen in het relatieveld19
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Je kunt vlot wisselen tussen de verschillende kwaliteiten van taal-
gebruik, zelfs binnen één gesprek. Het is niet ongewoon om in een 
gesprek bijvoorbeeld vlot te bewegen tussen zorgvuldig, speels en 
metaforisch taalgebruik. 

Wanneer hij met vrienden op café zit praat hij op een dagelijkse 
manier. Het losjes lucht geven aan zijn mening is deel van het 
‘sociaal spel’. Op het ogenblik dat zijn geliefde binnenkomt 
schakelt hij vlot over naar meer zorgvuldig en speels 
taalgebruik. Zijn vrienden merken het al lachend op. Wanneer 
hij later die avond met haar en met een vriend uit het café in 
een cursus filosofie zit voelt hij de noodzaak om nauwkeuriger 
te spreken en zijn gedachten scherp vorm te geven. 

Dagelijks taalgebruik 

In je dagelijkse communicatie ben je gewoon om oppervlakkig om te 
gaan met alle talen (woorden, gebaren, tekens of beelden). De 
dagelijkse manier van communiceren is nuttig want het moet snel 
gaan, het is immers niet de bedoeling om een onderwerp diepgaand te 
behandelen. Je wilt enkel een eenvoudige boodschap geven, je mening 
kenbaar maken, al dan niet kort naar de ander luisteren, snel op de 
ander reageren en verder gaan. 
In je dagelijks taalgebruik hanteer je een beperkte woordenschat en 
leg je weinig nuances in je uitdrukkingen. Je dient je woorden niet te 
definiëren want je hanteert 'de algemeen erkende definitie' van de 
woorden. Iedereen weet wat 'liefde' is of 'vrede' of 'uit Brussel' of 'een 
file', enz. toch? Nee, uiteraard niet, maar daar hou je in het dagelijks 
taalgebruik geen rekening mee. Dat zou teveel tijd vergen en dat is de 
investering niet waard.  
Je gaat slordig om met gegevens en informatie en gebruikt daarbij 
veel persoonlijke belevingen, die je ten onrechte verheft tot ‘feiten’. In 
de meeste gevallen gaat het om veronderstellingen, vooroordelen of 
'van horen zeggen’, 'ergens gelezen’ of ‘iedereen weet toch wel dat het 
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zo is’.  Je drukt je uit in een beperkt aantal kleuren: wit, zwart, groen, 20

blauw, geel, oranje, rood of bruin. Soms voeg je er nog aan toe dat die 
kleur voor jou licht of donker is. Verder gaat het niet. Voor je 
dagelijkse communicatie is dit ruim voldoende.  
Het dagelijks taalgebruik is minder gericht op het opbouwen van een 
heldere gedachtegang. Het gaat veeleer om het doorgeven van een 
mening, een gevoel of een primaire behoefte. Bij sommigen gaat het 
zelfs om het verbaal ‘wegsmijten’ van een mening, zonder zorg waar 
die terecht komt. De sociale media bieden daartoe veel mogelijk-
heden. Je kunt zomaar een boodschap de wereld insturen, zonder zorg 
te hebben waar het terecht komt en hoe dat bij anderen overkomt. 
Tenslotte staat het iedereen vrij om je boodschap te lezen, toch? 
Het dagelijks taalgebruik resulteert zeer vaak in misverstanden, 
spanningen, ruzies of zelfs conflicten. Van mening verschillen 
betekent bij het dagelijks taalgebruik bijna steeds het starten van het 
"Ik-heb-gelijk-spel" of een "Ik-heb-gelijk-strijd". Dit gebeurt niet 
omwille van de inhoud van de woorden op zich maar omwille van de 
té eenvoudige invulling die je geeft aan de woorden én de slordige 
manier waarop je ze gebruikt én de toon waarop je spreekt én het 
weinig aandacht geven aan de ander(en). 

Zorgvuldig taalgebruik 

Bij zorgvuldig taalgebruik hanteer je een uitgebreidere woordenschat, 
je wikt en weegt je woorden, je nuanceert veel meer, je 'schildert' je 
ervaringen met meer schakeringen. Je gebruikt gebaren en beelden op 
een voorzichtige manier. Zoals wanneer je een kom hete soep moet 
doorgeven of wanneer je liefdevolle gevoelens ervaart en dat wilt 
laten weten aan de persoon naar wie je verlangt.  
Wanneer je zorgvuldig communiceert zal je trager spreken en 
bewegen, je zult stiltes inlassen en je laat toe dat er onderweg - terwijl 
jullie spreken - wordt nagedacht. Je hebt meer aandacht voor de 

 Lees meer in: Hoe je zelf feiten creëert - Vier soorten feiten20
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reactie van de ander, je hebt oog voor het effect van je communicatie. 
Je herhaalt soms dezelfde gedachte maar op een verschillende manier. 
Je bekijkt de zaken makkelijker vanuit meerdere invalshoeken.  
Zorgvuldig omgaan met woorden en beelden hangt vaak samen met 
het in staat zijn om van perspectief te veranderen. Je kunt dan even op 
de plaats van de ander gaan staan. Wil je een ‘dialoog’ voeren dan zal 
je moeten overschakelen op een zorgvuldig taalgebruik. 
De taal zorgvuldig gebruiken vereist dat je open staat voor een grotere 
variatie aan indrukken én uitdrukkingen. Zorgvuldig spreken 
stimuleert dat je je zintuigen fijner instelt waardoor je meer opmerkt. 
Of is het omgekeerd en stimuleert het beter waarnemen je spreken? 
Met de aandacht voor een zorgvuldige taal komt er ruimte voor andere 
meningen, voor andere gedachten en andere invalshoeken. Je denkt 
makkelijker in tientallen kleurnuances tussen wit en zwart. De wereld 
is immers veelkleurig. Een zwart-wit mening hoort bij het dagelijks 
taalgebruik en bij het demagogisch taalgebruik. 

Nauwkeurig taalgebruik 

Je kunt nog een stap verder gaan en nauwkeurig zijn in het gebruik 
van woorden, non-verbale uitdrukkingen en beelden. Dan zal je de 
woorden uitdrukkelijk definiëren of omschrijven en heel veel zorg 
besteden zowel aan de correcte formulering van je gedachten als aan 
je lichaamstaal, je gebaren en de beelden die je inzet. Nauwkeurig 
taalgebruik betekent niet dat je voornamelijk met definities werkt. Je 
kiest welk woord ‘juister’ uitdrukt wat je op dat moment beleeft en 
wilt communiceren. Je zult nog meer wikken en wegen. Je kiest je 
woorden erg bedachtzaam en waar nodig zal je nieuwe woorden 
samenstellen die nauwkeuriger je gedachten weergeven. Je spreekt 
nog trager, je luistert aandachtiger. 
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Hoe leg je je ‘mening’ op tafel? 

Jouw ‘mening’ 

We vinden het nu heel gewoon om regelmatig, zo niet voortdurend, 
onze mening te geven. Vrije meningsuiting is een recht van iedere 
burger. Gelukkig, want dankzij het duidelijk uiten van hun mening 
hebben burgers in het verleden politieke en sociale rechten verworven 
waarvan wij nog steeds genieten.  

De moeilijkheid met het begrip ‘vrije meningsuiting’ is het 
woordje ‘mening’. Is alles wat iemand uit een ‘mening’? In zeer 
veel gevallen gaat het om ‘vermoedens’ of ‘hardop denken’. 
Dan is de interactie veeleer te rangschikken onder termen als 
‘verbaal aanvallen’ of ‘schelden’ of ‘raaskallen’ of ‘onsamen-
hangend gezwets’ of iets dergelijks. 

Het is de laatste decennia echter een gewoonte geworden om vrij snel 
een mening te geven of ongenuanceerd feedback te geven. Je wijst 
anderen op wat jij denkt bij hun gedrag of hun beslissingen. Niet 
zelden doe je dat op basis van 'horen zeggen' of ‘vermoedens' of 
‘ergens gelezen op sociale media’. De vele praat- en discussie-
programma’s op radio en televisie en het drukke verkeer op de sociale 
media zijn daar een exponent van. Er mag niets gebeuren of er wordt 
aan Jan en alleman  een mening gevraagd. Er is daarnaast een cultuur 
gegroeid die het begrip 'assertiviteit' in de praktijk gelijkschakelt met 
‘ongezouten je mening geven' of ‘ rechttoe rechtaan, zonder respect’. 

Sommigen gaan nog een stap verder en hebben de houding 
aangenomen dat ze om het even hoe hun mening mogen geven 
en om het even wanneer en dat ze niet verantwoordelijk zijn 
voor de reactie van de ander of voor de gevolgen. "Dat is het 
probleem van de ander." 
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Eerst verbinden 

De ander zal niet naar jou luisteren indien er tussen jullie geen con-
structieve verbinding is. Dit wil niet zeggen dat je de beste vrienden 
moet zijn of het met elkaar eens moet zijn. ‘Verbinding’ betekent dat 
jij de ander ziet, dat de ander jou ziet, dat je ‘aanwezig’ bent en dat de 
ander dat ook is. Er is geen verbinding wanneer een van jullie 
‘afwezig’ is. ‘Constructief’ betekent dat de ander zich voldoende 
veilig voelt, gezien en erkend voelt. Pas dan zal er naar jou worden 
geluisterd op een manier die jouw woorden en gebaren correct 
kleuren; zelfs al heb je inhoudelijk een negatieve boodschap te 
brengen. Indien er geen verbinding is of een negatieve zal de ander 
met een wantrouwig oor jouw boodschap ontvangen en vervormen of 
zich zelfs helemaal afsluiten. 

Het is jouw behoefte 

Besef dat wanneer je iets wil zeggen, poneren of op een andere manier 
uiten het gaat om jouw behoefte. Tracht je eerst bewust te zijn van 
waar het in deze zaak om gaat voor jou. Wat heeft dit alles te maken 
met jou? In welke van je overtuigingen of aannames werd jij geraakt? 
Wat heeft een ‘spontane’ reactie opgeroepen bij jou? Wat is je 
intentie? Wat wil je bereiken met je boodschap?  
Belangrijker dan de inhoud van wat je zegt zijn je intentie , je 21

taalgebruik, je lichaamstaal en het tijdstip wanneer je iets zegt; heeft 
het relatie-aspect van de communicatie invloed op het verloop van de 
ontmoeting. Start daarom bij jezelf. Start bij te vertellen a) hoe jij je 
voelt op dit moment, b) wat je gevoelens waren op moment van het 
gebeuren waarover je iets wilt zeggen, c) waar je nu behoefte aan hebt 
en d) vraag of je daarover iets mag zeggen. Hou daarbij in het oog dat 
er een groot verschil is tussen dat wat je voelt en je emotionele 

 Lees meer in het hoofdstuk ‘Starten met je intentie’21
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reacties daar op!  Start niet met het aanhalen van ‘feiten’! Feiten zijn 22

in de meeste gevallen ‘interpretaties’ en dus worden die door jou en de 
ander verschillend ervaren en ingevuld. 

De juiste woorden en gebaren 

De woorden die je kiest, de toon waarop je spreekt, de gebaren die je 
maakt, je gezichtsuitdrukking, dit alles samen vormt de ‘verpakking’ 
van jouw boodschap. Zonder aandacht spreken betekent in de meeste 
gevallen dat je een dagelijks taaltje gebruikt. Je hoeft niet te vervallen 
in formeel, plechtstatig of verwrongen taalgebruik om respect te tonen 
voor de ander wanneer je je mening wilt geven. Het verschil zit tussen 
‘ongezouten je mening geven’ en ‘respectvol je ongezouten mening 
geven’. In het eerste geval is je manier van communiceren onge-
zouten, niet respectvol. In het tweede geval gaat het om de aard van je 
mening, die stevig en zonder omwegen is (inhoudelijk) en die je 
respectvol meedeelt (en wel zo dat die ook wordt gehoord).  
Je dagelijks taal-gebruik is goed voor de dagelijkse, eerder 
oppervlakkige communicatie. Wanneer je zeker gehoord wilt worden, 
is zorgvuldig taalgebruik een noodzaak. Dan zal je ook meer aandacht 
hebben voor je gesprekspartner en meer belang hecht aan het thema, 
het werkelijke onderwerp van het gesprek.  

Respecteer het ‘midden’ 

De ander zal het waarderen dat je je mening niet naar haar werpt maar 
‘in het midden’ legt.  Dan voelt ze voldoende ruimte krijgt om te 23

reageren. Dan voelt ze dat het om bepaalde ‘feiten’ en interpretaties 
gaat en niet om haar als persoon. Dan neemt ze jouw uitspraken niet 
(té) persoonlijk. 

 Lees meer in het hoofdstuk ‘Over gevoelens en emoties’ in: Medeleven Empathie 22

Mededogen
 Meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?23
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Beter luisteren 

Meer dan de helft van een goede communicatie is … luisteren. Niet 
zomaar je mond houden. Tijdens een dialoog, een gesprek of een 
discussie of na het stellen van een vraag houd je even je mond, maar 
zwijg je wel écht? Of ben je veeleer al bezig met hoe je kunt reageren 
op wat gaat volgen, op datgene wat jij hebt gezegd? Ben je bezig met 
je volgende reactie, om het even hoe zij heeft gereageerd? Wees 
eerlijk met jezelf, wil je dat anderen horen en begrijpen wat je te 
vertellen hebt of wil je slechts woorden uitkramen in de wind? 
Wanneer je niet echt ‘aanwezig’ bent wanneer de ander spreekt kan je 
ook niet horen wat zij zegt. Wat volgt is een dovemansgesprek of een 
nutteloze discussie of een zielloos debat.  
Wil je dat er naar jouw mening wordt geluisterd? Luister dan echt naar 
de mening van de ander. Daarvoor is het nodig dat je beter leert 
zwijgen, edel zwijgen. 

Het juiste moment en de juiste plaats 

Het relationele aspect van elke communicatie en van een goed gesprek 
in het bijzonder wordt sterk gekleurd door de plaats en de sfeer van 
het moment. Is dit het juiste moment en de juiste plaats om haar aan 
te spreken? Hoe creëer ik een context die meer begrip oproept van 
haar kant voor wat ik te zeggen? Is een één-op-één gesprek aange-
wezen of zorg ik dat er een derde bij aanwezig is? 
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Is zwijgen tijdens een dialoog een optie? 

Moet ik dan leren mijn mond te houden? Moet ik dan alles inslikken? 
Gewoon alles over me heen laten komen?  
Neen, dit soort zwijgen is niet 'edel' en werkt negatief, zowel voor 
jezelf als voor de ander. Het betekent dat je je gevoelens blokkeert. Je 
houdt je frustraties en je kwaadheid vast in je hart en je hoofd. Daar 
gaan ze een eigen leven leiden, vaak woekeren en kankeren. Je zwijgt 
niet echt want je zet het gesprek verder, nu enkel met jezelf. Daarbij 
vul je zelf de reactie van de ander in, je geeft de ander jouw woorden, 
vanuit jouw gevoelens. Je houdt echter niet op met naar de ander je 
kwaadheid of frustratie te communiceren. Je lichaam verraadt immers 
meer dan je denkt, je lichaam kan niet liegen en zal tonen dat het iets 
verbergt. Dit soort zwijgen betekent dat je je spanningen opkropt en 
dat die ooit, op een dag, zullen exploderen en bijgevolg agressief naar 
buiten komen of jezelf vanbinnen zullen vernietigen. 
Je kunt de confrontatie van je ware gevoelens uiteraard ook vermijden 
door er voor te zorgen dat je de ander niet meer ontmoet. 
Dit soort ‘zwijgen’ is in feite conflict vermijdend gedrag. 
Velen kennen ook 'de kracht van de stilte’ wanneer ze die op het 
gepaste moment kunnen inzetten in de strijd met de ander om … de 
ander beter te kunnen aanvallen! Het komt er dan op aan om op het 
gepaste moment 'met kracht te zwijgen’. Uiteraard is ook dit niet 
‘edel’. 

Edel zwijgen als "de weg van het midden" 

Bij ‘edel zwijgen’ voel je je goed én heb je respect voor je gevoelens 
en emotionele oprispingen én voor de gevoelens van de ander. Je 
houdt niets vast, integendeel, je laat de zaken los.  Je parkeert de 24

dingen niet voor later, neen, je houdt er nu mee op, je geeft er niet 
langer energie aan, je voedt de gedachten niet verder, je houdt op met 

 Lees ook: Wu-wei - Bereik meer met actief niet-doen24
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het innerlijk gesprek. Je ontspant je want je hecht je niet meer aan 
frustrerende gevoelens. Je doet dit niet omdat het moet maar omdat je 
dat wil, omdat je voelt dat het je deugd doet, dat je er beter van wordt. 
Je doet het omdat dit het gesprek, de dialoog, ten goede komt.  
Bij edel zwijgen bekijkt je de zaken meer van op een afstand. Je hoeft 
niet meer zonodig, nu, onmiddellijk te reageren. Je beseft (langzaam) 
dat iedere ontwikkeling zijn tijd heeft, zijn eigen ritme van vallen en 
opstaan en zijn eigen tempo. Gaandeweg zie je dat spreken zeer vaak 
tot gevolg heeft dat de dingen zich gewoon herhalen, het is steeds  
'meer van hetzelfde'. Nu je mening geven is vaak een variatie op een 
oud thema dat zorgt voor de zoveelste herhaling: 'Ik wil gelijk halen' 
of 'Ik wil winnen' of 'Ik wil niet verliezen' of 'Ik wil niet onderdoen' of 
'Mijn cultuur wordt onderdrukt' of 'De oorzaak van mijn frustraties 
ligt bij de ander'. 

Edel zwijgen is de weg van het midden, tussen spreken en 
gefrustreerd zwijgen, tussen spreken naar buiten en spreken naar 
binnen. Edel zwijgen is echt zwijgen, ook vanbinnen. 

Edel zwijgen is actief 

Bij edel zwijgen hoort actie. Er is de noodzaak om iets te doen ... aan 
jezelf. Er is de zorg voor je lichaam en je geest, voor het tot rust 
brengen van je spieren, je gevoelens en je gedachten. Hier helpt 
aandachts- en ademhalingsoefeningen of meditatie. Via een ontspan-
ningstechniek kan je de relativiteit van de dingen zien, kan je ervaren 
hoe alles komt en gaat, zelfs de pijnlijkste frustraties. Niets in het 
leven is bestendig. Het is goed om bij het leren van ‘edel zwijgen’ 
aandacht te besteden aan je lichaam; met liefde je lichaam te 
verzorgen; op die plek te zitten of te liggen waar je lichaam werkelijk 
tot rust kan komen. Er is de noodzaak om een nieuwe verhouding met 
de ander bij wie je eerst frustratie voelde opkomen omwille van 
bepaald gedrag van haar. Misschien moet je gewoon iets doen, iets 
eenvoudigs en positiefs doen in plaats van te spreken. Iets doen is ook 
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communiceren. Aandacht geven drukt zich overtuigender uit in 
eenvoudige daden dan in woorden. 

Nadat ze hevig ruzie hadden gemaakt en woorden als stenen 
naar elkaars hoofd hadden geslingerd, zweeg de vrouw. Ze ging 
even in stilte zitten. Dan stond ze op, ging naar de keuken en 
begon een heerlijke maaltijd klaar te maken, zijn favoriet 
gerecht. Plots was de sfeer veranderd. Toen ze tijdens het eten 
in elkaars ogen keken, begrepen ze beiden hoe dom ze geweest 
waren. Vergeven was niet nodig, niemand had meer ‘fout’ aan 
de situatie dan de ander. Ze spraken verder zonder woorden. 

Wat is het effect van edel zwijgen? 

Mag je dan niemand meer trachten bewust te beïnvloeden? Toch wel, 
doch er zijn andere manieren dan een verzoek te richten aan de ander 
of te zeggen wat je graag wil dat de ander doet of vanuit een 
ongelijkwaardige positie de ander te willen sturen. Door de waarden 
voor te leven, door te handelen wat je wou zeggen, door gelijk-
moedigheid te beoefenen, door dagelijks aan je eigen ontwikkelings-
weg te werken en door af en toe een open vraag te stellen, heb je veel 
meer invloed op anderen dan je vermoedt. 
Door het edel zwijgen schep je ruimte, ruimte voor jezelf en ruimte 
voor de ander. Ruimte voor jezelf om rustig te ademen en de zaken 
eerst vanuit een breder perspectief of vanuit een andere invalshoek te 
bekijken. Je leert je primaire en emotionele reacties terug te houden 
zonder er gefrustreerd bij te lopen. Je geeft jezelf de mogelijkheid om 
op een andere manier te reageren dan je gewoon bent te doen. Je kunt 
uit het 'meer van hetzelfde'-spel stappen.  
Je geeft daarmee ruimte aan de ander om te veranderen of ... om niet 
te veranderen. Je houdt er mee op om de ander te willen veranderen, 
haar te bemoederen of te beleren. En dat geeft ruimte aan de ander om 
op haar eigen manier en tempo te groeien. De ander krijgt veel meer 
ruimte om fouten te maken en van haar fouten te leren. "Een ezel stoot 
zich geen drie keer aan dezelfde steen", is het spreekwoord. Mensen 
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moeten soms meer dan drie keer op hun snuit gaan alvorens te 
beseffen dat ze beter rond de steen kunnen lopen. Mensen zijn geen 
ezels, toch? Ieder mens heeft het recht om zoveel maal te vallen en 
terug recht te staan als zij nodig heeft. Het is aan jou om te leren 
daarmee om te gaan.  25

Edel zwijgen schept een mentale omgeving en een sfeer waarin er 
meer kans is dat er een dialoog ontstaat in plaats van een discussie of 
een debat. Edel zwijgen vertraagt de communicatie en biedt kansen 
om er meer diepgang aan te geven. Het genereert opbouwende 
krachten in je zelf en in de ander. 
Stoor jij je aan het feit dat sommige mensen in je omgeving meer tijd 
nodig hebben om iets te leren dan jij? Kijk dan eerst eens naar die 
aspecten van jezelf waar jij het moeilijk mee hebt om te leren, kijk 
eens naar die zaken waar jij aan gehecht bent en die je moeilijk kunt 
loslaten, kijk eens naar jouw gewoontepatronen die je moeilijk kunt 
veranderen. Kijk daarna dan terug naar de ander, met mededogen.  26

 Herlees het bericht op mijn site ‘Geduld hebben is voor ongeduldige mensen’25

 Lees over mededogen in: Medeleven Empathie Mededogen26
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Starten met je intentie 

Onder ieder gedrag zit een intentie, meestal onbewust. Je intentie is je 
innerlijk onuitgesproken thema op dat moment.  27

Een intentie is geen doelstelling. Je intentie is de innerlijke grond van 
waarop jouw communicatie vertrekt. Een doelstelling of een be-doel- 
ing is het punt dat je wilt bereiken. Wanneer je echter bewust met een 
intentie start en die als kompas gebruikt bij elk kruispunt in het 
gesprek, maakt het niet uit indien je op een andere plek eindigt dan 
wat je oorspronkelijke doelstelling was. Je hebt immers je doelstelling 
op ieder kruispunt aangepast op basis van je intentie. 
Het woord intentie wijst op de drijfveer, de stuwende gerichtheid die 
een doelstelling onderbouwt. Het verwijst naar je innerlijke drijfveer. 
Het is nauw verbonden met datgene wat voor jou zinvol is om te doen 
in het leven, met je fundamentele waarden. 
Intentie slaat op datgene wat je diep in je hart echt wilt bereiken, los 
van de schone schijn, los van wat anderen daar van zullen vinden, los 
van wat er van jou wordt verwacht, los van angst voor het resultaat. 
Intentie is wat je werkelijk wilt, niet wat je wenst. Wensen is ‘lief’ 
maar houdt weinig actiegerichte kracht in zich. Willen toont zich in je 
gedrag, in wat je doet. 
Je intentie toont zich in je aandacht. Waar gaat je aandacht naar? Wat 
krijgt van jou het meeste aandacht, nu?  
“Wat je aandacht geeft groeit.” 
Je intentie toont met wie je innerlijk verbinding hebt, zelfs als die 
persoon op dat ogenblik niet aanwezig is. Je intentie toont de kwaliteit 
van je verbinding met jezelf en met anderen. Het is de echte aansteker 
van je gedrag en van het effect van je gedrag.  
Je intentie is zichtbaar en voelbaar, meer nog dan dat het denkbaar is. 
Wanneer je je bewust wordt van je intentie voel je tevens de verant- 
woordelijkheid die daarmee gepaard gaat. 

 Over het ‘thema’: ‘Communicatie draait rond vijf elementen’ vooraan in deze tekst27
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Wanneer je aandacht geeft aan je intentie zet je innerlijk (en fysiek in 
gans je lichaam) een constructief proces op gang.  

Starten met het uiten van je intentie 

Aan de regels "Je kunt niet niet communiceren." en “Je kunt niet je 
niet uitdrukken.” kan je gerust toevoegen: “Je kunt niet communice-
ren zonder intentie." Want zelfs al ben je je niet bewust van je intentie, 
ze is er wél. 
Wil je bewust omgaan met je intentie plaats ze dan vooraan, alvorens 
te handelen niet nadat je hebt gehandeld. Meestal roep je dit in als 
verantwoording nadat je hebt gehandeld: “Oh, sorry, dit was niet mijn 
bedoeling. Het was mijn bedoeling om …” Dit is een slecht excuus. 
Start met je bewust te zijn van je intentie. Je intentie geeft kleur, toon 
en geur aan je actie. Anderen kunnen je intentie zien, voelen, horen, 
ruiken, proeven terwijl je communiceert. Het is efficiënter om 
uitdrukkelijk je intentie te uiten bij de start bv. van een gesprek of een 
overleg. Vertrekken met het helder maken van je intentie is werken 
met een ‘open agenda’. Je bewust worden van je intentie heeft tijd 
nodig en aandacht, neem die tijd. 
In de meeste gevallen reageer je op het gedrag van de ander zonder 
rekening te houden met de intentie van de ander. Geen van jullie 
beiden houdt even halt in het midden om de stroom intereacties te 
doorbreken. Je lijkt vaak gevangen te zitten in een cirkel van effect op 
effect op effect op effect. De communicatie verloopt anders wanneer 
je wel tracht rekening te houden met de intentie van de ander en niet 
alleen met de manier waarop ook zij onmiddellijk en ‘spontaan’ 
reageert. Wanneer je onderscheid maakt tussen het gedrag van de 
ander en haar intentie, zie je een andere persoon. Het brengt je tevens 
tot het inzicht dat zij andere intenties kan hebben dan jij vanuit jouw 
standpunt vermoedt. Dit is het startpunt voor een ‘gesprek in het open 
midden’.  28

 Lees meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?28
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Een ‘nu dit en nu dat’ verhaal? 

Hoe moet je kiezen uit de verschillende gespreksvormen? Moet je 
kiezen voor ‘dialoog’ en je daar aan houden? Zal ik je dan een lijst 
geven met daarnaast de vermelding op welke moment je deze 
gespreksvorm het best inzet? Dit is onze ‘gewone’ manier om met de 
werkelijkheid om te gaan: denken in oorzaak-gevolg reeksen en de 
fenomenen strikt aflijnen en opsplitsen in verschillende vakjes.  
Een veel gebruikte vorm is een grid gebruiken. Je bepaalt dan welke 
waarde er op de twee assen staan en geeft de verschillende 
gespreksvormen een plek. Hiermee geef je de gespreksvormen een 
score. Dit is het ‘of - of’ verhaal. Daarbij vraag je mij om een 
stappenplan waarbij duidelijk is wat je moet doen op ieder ogenblik. 

Ik hanteer een andere visie die de werkelijkheid ziet als een 
dynamisch systeem waarbij de verschillende elementen van de 
communicatie (de onderstromen en de gespreksvormen) met elkaar 
verbonden zijn. Ik gebruik een kompas en de 
onderstromen en de gespreksvormen zijn verdeeld 
over de 360 graden. Ik verander flexibel van 
gespreksvorm telkens de naald een andere richting 
aangeeft. Het is dan belangrijk om te weten door 
welke invloeden en vaststellingen de naald beweegt. 
Wat merk ik op bij de start van het gesprek aan verbale en non-verbale 
boodschappen? Wat is mijn intentie en welke intentie neem ik waar bij 
de ander? Wanneer merk ik dat mijn innerlijke houding of die van de 
ander verandert (positief of negatief, meer naar ‘samen’ of weg 
ervan)? Hoe bewegen wij in het relatieveld?  Welke gespreksvorm 29

werkt dan gepaster? Dit is het ‘nu dit en nu dat’ verhaal.  
Het is een moeilijk verhaal maar het biedt wel een grotere kans op een 
constructief gesprek, om het even via welke gespreksvorm. 

 Lees meer in Hoe beweeg je binnen het relatie- en interactieveld?29
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Een definitie voor het woord ‘dialoog’? 

Het woordenboek 

De klassieke manier is om een definitie te formuleren voor een woord. 
Die vinden we makkelijk in een woordenboek. 
• Uit Wikipedia: 
Een dialoog is een gesproken of geschreven conversatie tussen twee 
of meer personen, en een literaire vorm die zo'n uitwisseling 
weergeeft. Als een narratief, filosofisch of didactisch middel wordt het 
vooral in het Westen geassocieerd met de socratische dialoog zoals 
ontwikkeld door Plato.  
Dialoog is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, 
woord, taal, rede) en διά- (dia, door).  
Aan het begrip dialoog wordt verschillend invulling gegeven, afhan-
kelijk van het gebied of de context waarin het gebruikt wordt. In een 
ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee 
of meer partijen, instanties of groepen van personen, zoals de dialoog 
tussen werkgevers en werknemers, tussen de leraar en zijn klas.  

In relatietherapieën beschouwt men het evenwicht in het gesprek als 
eigen aan de dialoog. Alle partijen komen evenwaardig aan bod en 
hebben de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. In 
de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de ander iets 
leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren. Om 
dit aspect van uitdrukkelijk naar elkaar te luisteren te benadrukken 
gebruikt men in (echtpaar-)therapie de techniek van contemplatieve 
dialoog. Hier vraagt men elke gesprekspartner expliciet samen te 
vatten wat hij of zij gehoord heeft van de ander alvorens zelf te 
reageren. Een doorgedreven vorm van actief luisteren dus.  

Ook in de muziek spreekt men van dialoog bij een samenspel van twee 
solo-instrumenten, of bij een concerto, waar de solist dialogeert met 
het orkest, of de pianobegeleider met de zanger.  
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Dialogen zijn in allerlei vormen van theateropvoeringen de kracht die 
het stuk op gang brengt en houdt. Zelfs in de monoloog speelt de 
dialoog een rol, in die zin dat de hoofdrolspeler vaak een denk-
beeldige tegenfiguur oproept of met zichzelf de dialoog aangaat.  

In de literatuur, en vooral in de filosofische literatuur maakt men vaak 
gebruik van dialogen. Plato introduceerde de socratische dialoog, en 
werd daarin nagevolgd door Cicero, Lipsius, Coornhert en vele 
anderen. 

• Op de site: www.mijnwoordenboek.nl 
1) Discussie 2) Gesprek 3) Gesprek tussen twee mensen 4) Gesprek 
tussen twee personen 5) Gespreksvorm 6) Mondeling onderhoud 7) 
Overleg 8) Samenspraak 9) Tweegesprek 10) Tweespraak  

Heeft deze informatie rond de definitie van het woord je veel wijzer 
gemaakt waar het bij het gebruik van het begrip ‘dialoog’ over gaat 
en waarover niet? 

Uit de praktijk 

Er bestaat een rijke traditie in het onderzoeken, het begeleiden en het 
verzorgen van dialoog. Denk aan Socrates, Plato, Martin Buber, David 
Bohm, Krishnamurti, e.a. Deze denkers vertellen je over de praktijk 
en hameren zelden op een strikte definitie. Zij vertrekken vanuit de 
beleving en de gevolgen van een dialoog en geven praktische tips hoe 
het ‘anders’ te doen.  
Hun denken gaf de voorbij dertig jaar aanleiding tot het toepassen van 
dialoog in bedrijven, organisaties en onderwijs via: Dialoog Cirkels, 
World Café, Socrates gesprek, Dialoog-café, Voice Dialogue, e.d. 
In een lijvig boek over dialoog schrijft William Isaacs : 30

“Dialoog, zoals ik het hier definieer, gaat over een gedeeld onderzoek, 
een manier van samen denken en reflecteren. Het is niet iets dat je met 
een ander doet (alsof de ander een gebruiksvoorwerp is). Het is iets 

 William Isaacs, Dialogue - The art of thinking together, Currency Book Doubleday, 30

New York 1999
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dat je samen met mensen doet.  
Dialoog is een levende ervaring van onderzoek binnen en tussen 
mensen. Ik besef dat de belangrijkste delen van elk gesprek degenen 
zijn die geen van de partijen zich had kunnen voorstellen voordat ze er 
aan begonnen.  
Dialoog is een gesprek met een centrum, met een focus, zonder 
‘wandelgangen’. Het is een manier om de energie van onze 
verschillen te nemen en die te kanaliseren naar iets dat nog nooit 
eerder werd gecreëerd. In dialoog lost men niet alleen problemen op, 
maar lossen problemen gewoon zelf op (als het suikerklontje in je 
thee).” 

Mijn onderzoek en begeleiding sluit aan bij deze ontwikkelingen. 

Dialoog op deze manier beschouwd wordt uitdrukkelijk toegepast en 
gepromoot in participatieve werkvormen: World Café, Open Space, 
Future Search. 
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Een woordenwolk 

Wanneer je praat of schrijft gebruik je woorden, dat is duidelijk. Je 
doet dit volgens de afspraken binnen je (taal)cultuur en je context. Je 
hebt als kind geleerd de dingen te benoemen en daar een woord voor 
te gebruiken. Je weet wel dat er synoniemen bestaan doch in het 
dagelijks taalgebruik  worden die (te) weinig ingezet. De taalarmoede 31

op radio, televisie en het internet ervaren taalliefhebbers als een 
groeiende ziekte. Het verkeer op de sociale media maakt de zaak 
alleen maar erger. Wie maalt er om? 
Als je nauwkeuriger kijkt en luistert, neem je achter de woorden een 
andere wereld waar dan definities. Je praat en schrijft weliswaar met 
woorden maar achter ieder begrip schuilt een wolk van andere 
woorden en een ruim pallet aan betekenissen die deel uitmaken van 
jouw communicatie op dat ogenblik. 
Ieder woord leeft in een omgeving van woorden die dezelfde gedachte 
ondersteunen of die noodzakelijk zijn om de gedachte ‘logisch’ te 
doen klinken. Elk begrip is steeds deel van een wolk met woorden die 
het gebruik van dat begrip helder maakt. 
Zo is voor veel mensen het begrip ‘schuld’ helder dankzij de woorden: 
onschuld, vrees, dader, slachtoffer, straf, boete, rechtspraak, beper-
kingen, spijt, schade, eigen verantwoordelijkheid, enz.  
Al onze woorden leven en bewegen in clusters.  
Zo’n cluster noem ik een ‘woordenwolk’. In werkelijkheid spreken we 
niet met afzonderlijke woorden maar met woordenwolken, je praat 
steeds een woordenwolken-taal, geen woordenboeken-taal.  32

Wanneer je het woord ‘dialoog’ laat vallen in een gesprek heeft iedere 
deelnemer een andere woordenwolk in haar geest. Iedere persoon 
associeert het woord ‘dialoog’ met andere begrippen en ervaringen. 

 Meer in Talen en taalgebruik31

 Lees Wat is een woordenwolk?32
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Wanneer ik het onderwerp ‘dialoog’ ter sprake breng zweeft in mij 
deze wolk, het is mijn persoonlijke woordenwolk: 

Dit zijn veel woorden. Daarenboven kunnen verschillende van deze 
woorden worden gecombineerd, zoals bv. ‘betekenisvolle stilte’ of 
‘vruchtbaar vertragen’ of ‘respectvolle aanraking’. Zo wordt het 
plaatje nog rijker. 
Welke woorden inspireren jou om ‘dialoog’ anders te bekijken?  
Wat gebeurt er concreet tussen jou en de ander wanneer je het woord 
‘dialoog’ vervangt door een van deze woorden? 
Bij een woordenwolk gaat het niet om ‘juist’ of ‘fout’, ‘waar’ of ‘niet 
waar’. Het gaat om de beleving zelf die je tracht om te zetten in een 
verbale taal, een non-verbale taal of een beeldende taal. 
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Kenmerkend gedrag voor een dialoog 

✓ De deelnemers zien elkaar als partners die een gemeenschappelijk 
belang hebben. 
Je ziet de ander als deelgenoot in een gezamenlijk gespreksproject. 
De focus van het gesprek ligt in het midden, niet bij een van de 
aanwezigen, en is voor iedereen duidelijk.  De aanwezigen erken-33

nen dat ieder van hen een rechtmatig belang heeft, zelfs indien men 
het niet eens is met de invulling van het belang van de ander. 
Daarnaast zoeken ze naar het gemeenschappelijk belang dat het 
persoonlijk belang overstijgt en leggen dat in het midden. 

✓ Een gesprek tussen gelijkwaardige partners.  
De deelnemers staan tijdens de dialoog op gelijke hoogte (letterlijk 
en figuurlijk); ook al zouden ze in functie verschillen en zouden ze 
in hun formele functie en (machts)positie erg ongelijk zijn (bv. een 
directeur en haar poetsman). Kennis bezitten is geen reden om 
meer macht te hebben in het gesprek. In een dialoog beroept 
niemand zich op een machtspositie, hoe subtiel ook. 
Gelijkwaardigheid betekent niet dat men de beste vriendjes moet 
zijn en evenmin dat men het eens is met elkaar. Gelijkwaardigheid 
komt ondermeer tot uiting in de zorg van de partners voor het 
relationele aspect van de communicatie (bv. aandacht voor de toon 
waarop je spreekt en voor de positie in het relatieveld die je 
bezet ).  34

✓ Verschillen in mening en in visie worden ontvangen als  mogelijk-
heden en constructieve elementen.  
Verschil van mening is geen reden om afstand te scheppen tussen 
de gesprekspartners. Bij verschil in mening zal je extra actief 
luisteren om te begrijpen. Verschillen in visie worden gerespec-

 Lees meer in:  Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?  33

Lees ook Wat maakt een gesprek ‘helder’?
 Meer in Hoe beweeg je binnen het relatie- en interactieveld?34
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teerd, herkend en erkend, zelfs al ben je het grondig oneens met de 
ander. Integendeel, verschillen in visie maken de dialoog alleen 
maar rijker. Je zoekt hoe je constructief kunt omgaan met de 
waargenomen verschillen en tegenstellingen., zonder die weg te 
werken.  
De vraag is niet wat gelijk is of verschillend in de verschillende 
visies doch wel wat ieder aanreikt om samen een stap verder te 
komen rond de vraag in het midden. De vraag is: Wat wérkt er op 
dit moment constructief in onze interactief? Wat draagt bij aan een 
duidelijk antwoord op de vraag die voor ons nu van belang is? 

✓ Je tracht niet elkaar te overtuigen.  
Je zoekt samen naar de correcte feiten en gegevens, een zinvolle 
interpretatie, een helder inzicht, een gepaste conclusie, de beste 
keuze. Je bent bereid daarbij je eigen visie kritisch te laten 
bevragen. Je streeft niet naar een compromis maar tracht door 
ieders perspectief beter te begrijpen tot een gezamenlijk inzicht te 
komen dat de basis kan zijn voor gemeenschappelijke doelen en 
keuzes. 

✓ Een gesprek waarbij de inbreng van de ander steeds ernstig wordt 
genomen.  
Wat de ander inbrengt wordt aanvaard als zinvol (binnen haar 
context, vanuit haar perspectief) zelfs al begrijpt je op dit ogenblik 
de ander niet volledig of zelfs helemaal niet. De ander zegt niet 
zomaar iets. Alles wat zij zegt, kan begrepen worden binnen de 
context van haar ervaringen, haar denken, haar voelen en haar 
beleven. Je tracht je in te leven in haar gedachtengang. 

✓ Een gesprek waarbij iedere deelnemer wordt gehoord en gezien.  
Iedereen wordt aangesproken, niemand van de aanwezigen wordt 
uitgesloten van het gesprek. Anderzijds wordt aanvaard dat 
personen zich kunnen terughouden en verkiezen om even niets in 
te brengen. Er zijn regelmatig stiltes zodat de deelnemers tijd 
kunnen nemen om naar hun innerlijke dialoog te luisteren. 
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✓ Een ontmoeting waarbij luisteren even belangrijk is, zo niet 
belangrijker, dan praten.  
Bij een dialoog luisteren de gesprekspartners echt naar elkaar. Dit 
wil zeggen dat ieder moeite doet om de ander te begrijpen zoals die 
wil begrepen worden. Actief luisteren houdt in dat je vragen stelt 
om na te gaan of je begrepen hebt wat de ander wil delen. Je 
luistert ook naar de reactie van de ander om te horen of die 
begrepen heeft wat jij wou communiceren. Aan ‘begrijpen’ zijn 
echter grenzen!  35

✓ Een gesprek waarbij het relationele minstens zoveel aandacht 
krijgt als het inhoudelijke.  
De structuur en het procesmatig verloop van het gesprek zal de 
relationele dimensie van de interacties ondersteunen. Dat betekent 
dat er bewust stappen worden gezet om de relaties te ondersteunen 
(bv. herhalen, samenvatten, bevestigen, een beeld tekenen, enz.). 
Een dialoog voeren wil niet zeggen dat jullie de beste vrienden zijn 
of dat moeten worden. Het betekent wel dat, zelfs al zit je 
tegenover je ‘vijand’, je beseft dat je er baat bij hebt dat je de ander 
begrijpt en dat daarvoor een constructieve verbinding met de ander 
belangrijk is. Je beseft dat het in je eigen belang is om een open 
communicatiekanaal te creëren tussen jou en de ander. Je vergroot 
immers de kans dat de ander daardoor aandachtig naar jou zal 
luisteren. 

✓ Er is een betrokkenheid bij het gespreksthema.  
Het thema - datgene waar het werkelijk om draait in het gesprek -  
is duidelijk voor alle partners. Bij een dialoog zal het gespreks-
thema regelmatig bewegen, veranderen, groeien of krimpen. Er is 
een vrije stroom van vragen, gedachten en gevoelens. Jullie zullen 
uitzoomen afwisselen met inzoomen. Het  thema kan daardoor op 
een flexibele manier doch gericht veranderen. Net door de 

 Lees het bericht: De ander willen begrijpen en begrepen willen worden35
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aandacht voor de ontwikkeling van het thema zorg je voor 
betrokkenheid van iedereen in de ruimte. 

✓ Het gesprek kent een opbouwend verloop, zoekend naar een dieper 
inzicht of naar een heldere keuze.  
Het streven naar 'een stap verder' is voelbaar. Tijdens de communi-
catie zijn er gerichte interventies om de inbrengen met elkaar te 
verbinden: af en toe een stand van zaken opmaken, samenvatten 
wat in het midden ligt, samenvatten in een helder schema of kijken 
naar de wijze waarop het gesprek verloopt. Reflectie op wat er 
hier-en-nu gebeurt - even communiceren op meta-niveau -  is een 
constructieve stap: Hoe verloopt het proces van ons gesprek? 
Welke aanpak kan de diepgang van ons gesprek vergroten? 

✓ Je hanteert meerdere talen, niet alleen de verbale taal.  36

De invloed van de non-verbale communicatie wordt gezien en 
ernstig genomen. Er wordt niet alleen gepraat, er wordt veel 
'gezegd' met gebaren, met beelden, met tekeningen en schema’s. 
Activiteiten zoals samen eten, samen koken, samen wandelen in 
een park of een bos, samen ontspannen, je kunstzinnig uitdrukken, 
samen musiceren of zingen, e.d. zijn een nuttig onderdeel van een 
dialoog en niet slechts ‘er even tussenuit’. 

✓ Vragen vormen de 'ruggengraat' van een dialoog.  
Er worden open, werkzame en onderzoekende vragen gesteld.  37

Meningen uiten, vooral sterke opinies, uitgesproken meningen, 
houden steeds een oordeel in en doen de dialoog vastlopen. ‘Juiste’ 
vragen stellen biedt ruimte voor beweging, voor onderzoek, voor 
nieuwe gedachten en voor oplossingen. 

✓ Je neemt de volle verantwoordelijkheid op jou voor wat je 
inbrengt, zowel verbaal als non-verbaal.  
Je schuift het effect van je gedrag niet af op de ander ("Zij moet het 

 Lees Talen en taalgebruik36

 Lees meer in De kunst van het vragen stellen en het Vragenkompas37
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maar niet op die manier ontvangen.”, “Zij moet maar niet zo 
reageren.”) maar kijkt naar je eigen aandeel en neemt daar de 
verantwoordelijkheid voor op. Je neemt verantwoordelijkheid voor 
je waarnemingen, je gevoelens en je gedachten en hoe die je 
gedrag beïnvloeden én het gedrag van de ander. Je erkent het 
interafhankelijk zijn en de wederzijdse beïnvloeding zowel van je 
eigen gedrag als voor dat van de ander. Je neem verantwoordelijk-
heid op zowel voor je gedrag als voor de effecten ervan, de 
gewenste én de niet gewenste, de voorziene én de onvoorziene. 

✓ Het gesprek wordt op een heldere wijze gestart en afgesloten. 
Een dialoog kent een uitdrukkelijk begin en een duidelijk einde. 
Vaak geeft een eenvoudig ‘ritueel’ aan wat er nu aanvangt of stopt. 
Een dialoog volgt de regels van de Open Space Technologie: “Het 
gesprek start wanneer het start en stopt wanneer het gedaan is.” Je 
blijft niet praten wanneer het einde werd bereikt. Je stopt met 
praten en schakelt over op een ander thema (bv. “Hoe ronden we 
dit volledig af?” of “Welke afspraken maken we en wie mag daar 
worden op aangesproken en wanneer?”) en een andere aanpak, 
misschien een andere gespreksvorm. 

✓ De resultaten van een dialoog zijn eigendom van alle deelnemers. 
Niemand heeft het exclusief recht op de bereikte resultaten en de 
verslaggeving. Niemand mag zich beroepen op ‘de belangrijkste 
inbreng’. Een dialoog is een gemeenschappelijk project en de 
inbreng wordt niet afgewogen aan het aantal minuten dat iemand 
heeft gesproken of het aantal ideeën dat in het midden werd 
gelegd. 

-  -44 Versie 3.0



Zes dialoogregels 

Een dialoog verloopt vlotter indien iedereen zich tracht te houden aan 
zes eenvoudige spelregels. Je kunt ze in je vingers stoppen zodat het 
makkelijk is om ze te onthouden. Je hebt ze dan steeds ‘bij de hand’. 

! Wanneer je je duim in de lucht steekt, zeg je: “Tof! Goed 
gedaan!”  

Het allerbelangrijkste in een dialoog is volledig aanwezig zijn. Ben je 
met je aandacht hier-en-nu bij de gesprekspartners en bij wat er in het 
midden wordt gelegd? Of dwaal je soms af, zijn er zorgen die je 
aandacht kapen? Indien dit laatste gebeurt, geef dat dan aan. 
‘Storingen hebben voorrang’ is een waardevolle regel uit de Thema-
gecentreerde Interactie (Ruth Cohn). Wanneer je een storing onder-
drukt gaat wat speelt nog harder tekeer. Het is respectvoller dat je 
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aangeeft dat je bv. je ergens zorgen over maakt. Dan kan je dat rustig 
een plaats geven en verder gaan met het gesprek. 
In de duim zit ook het luisteren. Er zijn verschillende namen voor 
‘goed luisteren’: aandachtig luisteren, actief luisteren, empathisch 
luisteren. Waar het op aan komt, is dat je met je volle aandacht bij de 
ander bent. Dit wil niet zeggen dat je geen aandacht geeft aan wat er 
zich in je eigen lichaam afspeelt. Luisteren dien je aan beide kanten te 
doen: naar de ander én naar jezelf. De signalen die je van je lichaam 
krijgt zijn belangrijk omdat je enkel met een heldere geest écht naar 
de ander kunt luisteren. Daarenboven groeit je inzicht in wat er 
inhoudelijk op tafel komt niet enkel door te luisteren naar de anderen. 
Je eigen kritische geest is een excellente partner om tot inzicht te 
komen; zet hem mee aan tafel. Luister dus ook naar jezelf. 

! Met je wijsvinger richt je je naar de ander, maar merk op dat drie 
vingen daarbij naar jezelf wijzen. Het is goed om af en toe de 
wijsvinger bij die drie vingers te voegen en een vuist te maken: 
“Dit is sterk!”  

Wanneer je ‘luistert’ naar jezelf, heb dan aandacht voor wat je 
gevoelens je signaleren en voor je buikgevoel. Je gevoelens en zeker 
je emoties werken met een andere taal en drukken zich fysiek uit. Voel 
het en hou er rekening mee.  Dat geldt ook voor je behoeften. Het is 38

geen goede zaak voor de dialoog indien jij je eigen behoeften negeert. 
In geen tijd stap je dan namelijk in de rol van ‘Helper’ of erger glijdt 
je in de rol van ‘Redder’. Dat kan vriendelijk en behulpzaam ogen 
maar op lagere termijn doe je jezelf én de dialoog tekort. Meer nog, je 
duwt onbewust de ander in de onderdanige rol van ‘Hulpvrager’ of 
‘Slachtoffer’. Luister naar dat waar jij behoefte aan hebt. Je behoeften 
zijn er terecht. 
De wijsvinger wijst er ook op dat je je primaire reactie beter 
terughoudt. Heb je behoefte om te ‘luchten’ doe dat dan buiten de 

 Over het onderscheid tussen gevoelens en emoties lees je in Medeleven Empathie 38

Mededogen
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dialoog. In een dialoog werken primaire reacties afbrekend. 
Focus op wat belangrijk is en geef geen aandacht aan onbenullig-
heden. Weet waar je prioriteiten liggen. Focus op je intentie bij de 
aanvang van het gesprek: Wat wil je bereiken in de relatie? Wat wil je 
inhoudelijk bereiken? Hoe wil je de ander tegemoet treden? 

! Je middenvinger is de grootste en het middelpunt, rond deze 
vinger draait het: vraag het! 

De juiste vragen stellen is een kunst. Er worden teveel vragen gesteld 
en vooral vragen die niet werken. De kunst bestaat er in om minder 
vragen te stellen en je te richten op vragen die in de dialoog tonen dat 
ze werken. Het Vragenkompas is daarbij een handige hulp.  39

! De ringvinger kreeg zijn naam omdat (bij sommigen) een 
trouwring deze vinger siert. De ring is symbool voor verbinding.  

Het is steeds een weldaad voor de dialoog indien je extra aandacht 
geeft aan het verbinden van de verschillende elementen die in het 
midden worden en werden gelegd. Op zulke momenten kan je je 
waardering tonen voor iedere deelnemer. Het gebruik van beelden, het 
tekenen op een groot blad papier in het midden, het schikken van 
voorwerpen op tafel, het schikken van een mini-organisatieopstelling, 
… het zijn creatieve vormen om een verbindend overzicht te geven 
van ieders bijdrage. Het wordt nog boeiender indien je er een verhaal 
rond weeft (bv. het beeld van een stad met straten en pleinen, een 
park, een station, enz. of het beeld van een park met diverse soorten 
bomen, een vijver, een plek om rustig te lezen, enz.). 

! De pink is klein en bescheiden en toch een volwaardig lid.  

Bij een dialoog wordt er meestal veel gepraat, teveel. Ieder wil zeker 
zijn dat zijn of haar bijdrage gehoord en gezien wordt en dat er 
rekening mee wordt gehouden bij de besluitvorming. Daar is niets mis 
mee, alleen, téveel woorden maken de dialoog armer! Wil je een rijk 

 Lees meer in  De kunst van het vragen en het Vragenkompas39
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gesprek, nodig dan iedereen uit om de bijdrage erg kort en bondig te 
houden. Verplicht iedereen om het essentiële van de boodschap in 
twee of drie zinnen te formuleren. Je kunt ook een deel van het 
gesprek in stilte laten verlopen door als opdracht te geven: “Schrijf of 
teken gedurende 5 minuten elk idee of iedere vraag op een afzon-
derlijk papier en hang het aan de muur (of leg het in het midden). De 
tien volgende minuten neem je de tijd om alles wat aan demuur hangt 
rustig te lezen. “ 

! Wanneer je alle vijf de vinger toont, je open hand uitsteekt, zeg je: 
“Stop. Het is even genoeg.”  

Rustpauzes zijn nodig in ieder gesprek. Vaak komen er zoveel 
gedachten aan bod dat er te weinig tijd is om deze rustig te laten 
bezinken. Dan is het goed wanneer iemand de hand uitsteek en  
“Stop!” aangeeft.  
Op geregelde tijdstippen de dialoog even stilleggen en kijken wat er 
kan ‘geoogst’ worden, is meer dan nuttig. 
Een goede dialoog duurt zolang als het nodig is maar niet langer. 
D.w.z. dat je aanvoelt wanneer het inbrengen van gedachten overgaat 
naar het herhalen van wat reeds een keer werd gezegd of geschreven. 
Op dat moment moet je stoppen. 

Wanneer je de dialoogregels bewust inzet 
loopt een dialoog nooit ‘uit de hand’. 
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Enkele communicatieve vaardigheden 

De vaardigheden staan in een willekeurige volgorde, niet in een 
rangorde, niet ‘dit eerst’ of ‘dit is het belangrijkst’. 

✓ Ik spreek in de eerste persoon, ik spreek steeds met 'ik' als ik mijn 
inbreng geef; dus niet met - wat sommigen zien als beleefd - 'men' 
of ‘zij' of ‘jij’ of ‘we’.  
Ik spreek niet in algemene termen en maak stereotype indelingen. 

✓ Ik maak het onderscheid tussen a) mijn waarneming, b) dat wat ik 
omschrijf en als ‘feit’ hanteer, c) mijn interpretatie, d) mijn 
conclusie, e) mijn besluit, f) mijn doelen, g) mijn keuze en h) mijn 
beslissing. 

✓ Ik geef mijn mening weer op een duidelijke en bondige manier. 

✓ Ik kan duidelijk mijn grenzen stellen en bewaken en opkomen voor 
dat wat me werkelijk raakt. Ik kan vriendelijk en kordaat 'nee' 
zeggen, verbaal en non-verbaal. 

✓ Ik luister actief naar de ander zonder hem of haar te onderbreken. 

✓ Ik stel open, werkzame vragen, op een gepaste manier. 

✓ Ik geef tijdig aan wat ik voel, wat het met me doet, wat en hoe ik 
graag anders wil zien verlopen en welk verzoek ik heb naar de 
ander. 

✓ Ik geef tijdig en op een positieve manier feedback. In de meeste 
gevallen zal ik eerst vragen of de ander op dit ogenblik nood heeft 
aan mijn feedback. 

✓ Ik kan mijn mening, mijn interpretaties en commentaar terug-
houden tot het moment dat dit noodzakelijk of gewenst is. 

✓ Ik kan mijn primaire reacties en hevige gevoelens 'beheren' (≠ 
'beheersen'). 

✓ Ik heb respect voor de gevoelens van de ander. 
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✓ Ik respecteer de stiltes.  
Ik onderbreek de ander niet als die nadenkt. 

✓ Ik schiet niet onmiddellijk in de aanval bij kritiek. 

✓ Ik laat vragen, kritiek en verwijten in het midden liggen en neem 
daarvan slechts op wat ik echt wil.  40

✓ Ik kan mijn visie en perspectief duidelijk onder woorden brengen 
en durf die kwetsbaar en op de juiste manier 'in het midden' leggen. 

✓ Ik kijk regelmatig naar het effect van wat ik zeg of doe en ik hou er 
op een constructieve wijze rekening mee. Ik heb zicht op mijn 
eigen eenzijdigheden in de gespreksvoering. 

✓ Ik kijk eerlijk naar mezelf in de spiegel en luister naar de 
verschillende stemmen in mij. 

✓ Ik heb oog voor mijn innerlijke dialoog terwijl ik in gesprek ben 
met de ander. 

✓ Ik hanteer het onderscheid tussen ‘bevestigen’, ‘herkennen’, 
’erkenning geven’ en ‘akkoord gaan’. 

✓ Ik heb aandacht voor de betrokkenheid en de belangen van de 
anderen. 

✓ Ik trap niet in de verschillende valkuilen om "hulp te bieden" en de 
ander of de situatie te willen Redden.  41

 Meer Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’? in de tekst Wat maakt een gesprek 40

helder?
 Lees meer in het hoofdstuk ‘De ‘eigen kracht’ van de ander versterken’ in de tekst De 41

kunst van het vragen en het Vragenkompas
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Voorwaarden voor het voeren van een dialoog 

Niemand kan op ieder ogenblik in een dialoog stappen, ik niet, jij niet, 
wij niet. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk een dialoog te voeren 
met iemand die door geneesmiddelen of drugs of drank is ‘verdoofd’ 
of met iemand die door hevige emoties wordt 'bezeten', maar evenmin 
met iemand die door een té sterke overtuiging is 'verdoofd' of in de 
greep is van sterke vooroordelen. Op dat ogenblik kan die persoon 
niet meer luisteren of mijn mening ernstig nemen. Een gesprek 
waarbij ik luister naar de ander en mij inleef in haar is dan wél 
mogelijk, maar een dialoog niet. 
We hebben de neiging om te twijfelen of de ander wel voldoet aan de 
voorwaarden om deel te nemen aan een dialoog, eerder dan in de 
spiegel te kijken en vragen te stellen bij onze eigen innerlijke houding. 
De basisvoorwaarde om deel te nemen aan een dialoog is je eigen 
innerlijke voorbereiding: je openstellen voor de ander, bij jezelf 
gevoelens van sympathie of antipathie herkennen en erkennen (zodat 
die de dialoog minder belemmeren), luisteren naar je innerlijke stem 
(Wil ik wel een dialoog voeren? Wat wil ik bereiken met dit gesprek? 
Wat is mijn intentie?) en bereid zijn om de consequenties van een 
dialoog te aanvaarden. 
De zes dialoogregels leren is een belangrijke zaak. Een ander 
belangrijk aspect is het ernstig nemen van je angsten en bezwaren. Via 
een innerlijk gesprek kom je er achter op welke ervaringen en 
frustraties uit het verleden jouw bezwaren tegen een dialoog steunen. 
Zonder het ernstig nemen en oplossen van de basis van je bezwaren 
zal jouw innerlijke Corrector het voeren van een dialoog steeds dwars-
bomen en argumenten vinden om het maar verder niet te doen.  

Kies ik op dit ogenblik echt om een dialoog te voeren?  
Wat drijft me om de dialoog aan te gaan? 
Waar heb ik echt behoefte aan? 
Wat is mijn ware intentie?  
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Ben ik bereid mijn gelijk even aan de kant te zetten (wat niet betekent 
dat ik mijn mening moet verloochenen!) of heb ik toch iets te verde-
digen?  
Is het voldoende rustig in mij zodat ik vrij naar de ander kan 
luisteren? Wat zeggen op dit ogenblik de innerlijke stemmen in mij? 

Je moét geen dialoog voeren, het is een vrije keuze. Indien vechten 
voor je gelijk nuttiger lijkt, debatteer dan. Indien je wilt informeren, 
informeer. Indien je de leiding wilt nemen, wees dan duidelijk de 
gidsende leider . Doch indien je zegt dat je kiest voor een dialoog, 42

laat het dan ook een echte dialoog zijn. Noem “gecoördineerde twee 
monologen” of een “aangenaam tweegesprek” geen dialoog!  

Een dialoog is moeilijk en er zijn niet zoveel situaties waarin dat 
mogelijk is. Voor het voeren van een dialoog moeten een aantal 
voorwaarden vervuld zijn (o.a. moeten alle betrokkenen bereid zijn 
om een dialoog te voeren en dient het thema (de vraag in het midden) 
duidelijk te zijn ). Zonder die voorwaarden doe je er beter aan eerder 
te gaan voor een “verkennend gesprek” zodat je kan zien wanneer je 
klaar bent om de ander uit te nodigen tot een dialoog. 

 Over een ander type leider lees je in Padvinder-leiderschap - Samen de juiste weg 42

vinden’ → https://francisgastmans.com/boeken/
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De kracht van dialoog: het 
vergroot eigen leiderschap 

Van gesprek en debat naar dialoog 

In bedrijven en organisaties wordt veel gepraat, tijdens tweegesprek-
ken, teamgesprekken, vergaderingen of overleg. Gelukkig gebeurt dit 
hoe langer hoe meer in een open gespreksvorm en minder via 
discussie of debat of via een eenzijdige ‘mededeling’. 
Ik zie pogingen om bij bepaalde tweegesprekken over te stappen op 
een dialoog (bv. bij een functioneringsgesprek). Door een gebrek aan 
vaardigheden en een gebrek aan oefening blijf je echter steken in een 
'dubbele monoloog': je luistert wel naar elkaar doch je laat je niet diep 
raken, "Tenslotte gaat het om een zakelijk gesprek.” klinkt het, en dat 
is als bezwaar volkomen onterecht. In zakelijke gesprekken kan je ook 
de dialoog inzetten. 

Angsten en bezwaren 

Een dialoog voeren (zo is het vooroordeel) stelt dermate hoge eisen 
aan de gesprekspartners dat je er voor terugschrikt. 
• Je voelt je in een zwakke positie want je beheerst de dialoogregels 

even veel (of even weinig) als je gesprekspartner. ‘Dialogeren’ moet 
je leren, van voor af aan, met vallen en opstaan. 
Daarenboven, het hanteren van de communicatieve vaardigheden en 
de dialoog-regels en het tonen van een goede dialoog-houding, zijn 
geen competenties die je even tussen twee vergaderingen door leert. 

• Je kunt bij een dialoog niet terugvallen op je machtspositie. Wil je 
wel gelijkwaardigheid in het gesprek? Hoe moet je het duidelijk 
maken aan je medewerker dat er wel gelijkwaardigheid is in het 
gesprek maar dat je niettemin haar leidinggevende blijft (en dus een 
formele machtspositie bekleedt)? Immers, hoe subtiel is het 
onderscheid tussen ‘gelijk’ en ‘gelijkwaardig’ wanneer je rond de 
tafel zit? 
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• Bij een dialoog moet je je een beetje bloot geven. Wat je raakt in het 
gesprek en de manier waarop het je raakt, zijn onderdelen van de 
dialoog. Je kunt het gesprek niet afstandelijk voeren, bv. "Ik zit hier 
nu louter in mijn functie als leidinggevende. Vraag mij niet meer." 
Bij een dialoog zit je er steeds volledig als mens. Het bewaken van 
je persoonlijke grenzen - een terechte zorg - dien je op een andere 
manier aan te pakken dan het louter opzetten van een scherm tussen 
jou en de ander. 

• Bij een dialoog kan je je gevoel niet uitschakelen en louter rationeel 
of ‘technisch’ het gesprek voeren (bv. via techniekjes en trucs die je 
hebt geleerd in een training). Integendeel het gevoel is een 
belangrijk sturingsmechanisme.  
Je Emotionele Intelligentie inzetten, is een mooi en lovenswaardig 
principe én vraagt tegelijk moed en zelfvertrouwen. 

• Bij een dialoog krijgt de ander veel ruimte, zowel inhoudelijk als 
wat het verloop van het gesprek betreft. Het valt veel moeilijker om 
de grenzen van het gesprek aan te geven en te bewaken. 

• Stiltes roepen makkelijk de reactie op om ze op te vullen. Tijdens 
een training dialoog leer je luisteren naar de stiltes, leer je zien dat in 
de stilte de ander innerlijk aan het werk is! Je moet geen geduld 
hebben; je dient de ander haar tijd te laten!  Tijdens de stiltes dien 43

je extra aandachtig aanwezig te zijn en innerlijk gericht op de ander 
(dus niet innerlijk even achterover gaan leunen). 

Je moet geen geduld hebben, met niets of niemand.  
Geduld hebben is voor ongeduldige mensen!  
Geduld hebben is een slechte zaak voor de relatie.  
Geduld hebben betekent een neerbuigende houding naar de 
ander. Je zet je daarmee - relationeel - boven de ander.  
Kies om haar ‘haar tijd’ te geven of niet. Is de ander het waard 
om tijd te krijgen? Laat haar die dan gewoon. Punt. 
Zeg waar jouw behoeften liggen.  

 Lees over ‘Geen geduld hebben’ in  Wu-wei - Bereik meer met actief niet-doen43
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Je hoeft geen ‘extra tijd’ te maken.  
Je ‘bezit’ geen tijd en ‘extra tijd’ bestaat niet, er is enkel ‘tijd’! 

• Een dialoog voeren vraagt meer tijd dan een korte mededeling of 
een korte discussie waarin je helder en vriendelijk je mening geeft. 
Zelfs het stellen van enkele vragen zal al meer tijd vragen. Bij een 
dialoog komt je begrip van tijd in vraag. Je wordt uitgedaagd om 
anders om te gaan met tijd, om andere dingen hoger op je 
prioriteitenlijst te zetten.  
Je weet wel dat even een pauze nemen, even stoppen en dan  gericht 
verder doen meer oplevert dan gejaagd werken. Je weet wel dat 
echte aandacht voor je medewerker (als mens en niet louter als 
arbeidskracht) haar beter doet presteren. Je weet dit alles wel, maar 
… een dialoog voeren lijkt té lang te duren, lijkt té veel aandacht , 
inzet en energie te vragen. 

De waarde en de kracht van de dialoog 

Na de bezwaren rijst de vraag:  
Wat is de meerwaarde van de dialoog?  
Wat kan jou overhalen om het toch te doen?  
Wat maakt het de moeite waard om in te zetten op dialoog? 

Door gebruik te maken van de dialoog 
- schep je een authentieke relatie met je medewerkers, 
- vergroot je de loyaliteit bij je medewerkers (wie ziet waardevolle 

medewerkers graag het bedrijf verlaten?), 
- ondersteun je de groei van zelfvertrouwen bij jezelf en bij je 

medewerkers, 
- krijg je sneller, meer exactere en nuttigere informatie, 
- wordt er sneller feedback gegeven en problemen voorkomen, 
- voorkom je ernstige conflicten, 
- schep je een sfeer waarbinnen fouten maken echt toegelaten is (wat 

een voorwaarde is om een lerende houding bij je medewerkers te 
ondersteunen), 
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- schep je een sterke band in jouw team, 
- bouw je aan authentiek gezag, geen autoriteit die op macht berust, 
- worden problemen sneller en efficiënter aangepakt, 
- worden fouten of onachtzaamheden in de aanpak van een probleem 

sneller waargenomen, meegedeeld en opgenomen in de besluit-
vorming, 

- vindt jouw team originele en creatieve oplossingen, 
- schep je een klimaat waarbinnen innoverende gedachten ruimte 

krijgen en uitgesproken worden, 
- krijgen beslissingen een breder draagvlak en een steviger 

fundament en worden sneller en accurater uitgevoerd, 
- worden weerstanden tegen beslissingen kleiner (tot ze zelfs 

verdwijnen) en in hun plaats groeit betrokkenheid, 
- worden de blinde vlekken van ieder (die iedereen heeft, ook jij!) 

gecompenseerd door de inzichten van de anderen, 
- komen de sociale, ethische en maatschappelijke aspecten van de 

problemen en uitdagingen aan bod, 
- win je morgen tijd en middelen terug (doordat je sneller vooruit 

kunt gaan en geen energie moet stoppen in het aanpakken van 
weerstanden of het opkuisen van nalatigheden), 

- verklein je bij jezelf de stress, 
- voorkom je dat jouw kwaadheid of je geprikkeld zijn de 

communicatie met je medewerkers of klanten verstoort. 

Vergroot vandaag je eigen leiderschap en dat van je 

medewerkers 

Probeer, experimenteer, oefen ... vandaag reeds. Een echte leider is de 
eerste om te leren, is de eerste om zijn nek uit te steken, niet zomaar 
doch vanuit een visie. Zijn vruchtbare gesprekken voor jou belang-
rijk? Wil je morgen betere gesprekken voeren? Oefen dan vandaag! 
Leg de lat niet te hoog doch wel iedere dag een beetje hoger dan waar 
je gisteren stond. Oefen met luisteren en het stellen van vragen ook al 
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zijn het vandaag nog niet dé ‘juiste’ vragen. Laat jezelf toe om fouten 
te maken! 

Stap morgenochtend in de vragende houding.  
Wanneer je morgenochtend op je werk komt, tracht te voelen 
wat op dat ogenblik je echte behoeften zijn. Stel jezelf de vraag 
waar je ware behoeften liggen en wat er nodig is om daar aan 
te voldoen of om ze op een gezonde manier uit te stellen.  
Wil je eerst wat kwijt? Vraag dan aan iemand of zij even tijd wil 
geven om naar jou te luisteren. Heb je behoefte om het verhaal 
van de anderen te horen? Vraag dan wanneer het hen uitkomt 
om dat te vertellen. Heb je behoefte aan stilte? Vraag dan of ze 
je met rust willen laten. Komt op dat ogenblik iemand bij jou 
binnen, vraag dan om ruimte voor jezelf. Heb je behoefte om 
vandaag geen advies te geven en stelt iemand je een vraag? 
Beantwoord die dan met een vraag. Geniet van de dag! 

Door vaker de richting van de dialoog te kiezen, steun je de ontwik-
keling van het eigen leiderschap van je medewerkers of collega’s!  
Wanneer je de dialoog gebruikt geef je te kennen dat je je kwetsbaar 
durft op te stellen en dat zal de anderen de gelegenheid geven om 
hetzelfde te doen. Dit schept voor hen de opening om te mogen leren 
van fouten. Daardoor zullen je medewerkers meer verantwoordelijk-
heid durven nemen. Zo kom je in een constructieve spiraal terecht. 

Leiderschapsstijlen en dialoog 

Het gebruik van de dialoog lijkt geschikt in situaties waarin je te doen 
hebt met medewerkers die een vrij hoog competentieniveau hebben en 
relatief sterk gemotiveerd zijn, waarbij je dus ondersteunend en 
delegerend optreedt. Toch is de dialoog ook zeer nuttig bij het coachen 
van medewerkers die meer sturing nodig hebben. Sterker nog, de 
coachende dialoog is krachtiger dan het geven van adviezen en tips. 

Zelfs wanneer je klare en duidelijke instructies moet geven is een 
dialoog - vooraf - zeer nuttig. Je geeft geen instructies via een dialoog 
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maar een dialoog met je medewerker zal je in staat stellen om 
naderhand je instructies beter te richten. Geen sprake meer dat je tot 
driemaal toe je richtlijnen moet herhalen. Je maakt je minder kwaad 
indien blijkt dat je instructies toch onvoldoende worden opgevolgd: je 
brengt via een dialoog je medewerker terug op het juiste spoor. 

Stilte a.u.b.  
Als het stil is in een gesprek betekent dat niet dat er niets 
gebeurt. Als je gesprekspartner zwijgt, kijk dan zeer goed naar 
haar non-verbaal gedrag. Stiltes scheppen ruimte voor het 
innerlijk gesprek. Slechts in de stilte is het mogelijk voor haar 
én voor jou om goed naar je innerlijke stemmen te luisteren, om 
datgene wat werd gezegd op een gezonde manier te ontvangen 
of in het midden te laten liggen. Daarom: onderbreek haar niet 
als ze zwijgt, laat haar werken en wees alert aanwezig. 

Innoverend ondernemen en de inspirerende dialoog 

Wil je als leidinggevende of teamleider je mensen kunnen inspireren 
zodat ze grenzen verleggen, nieuwe ideeën laten opborrelen, vinding-
rijke oplossingen ontdekken, opportuniteiten zien en aangrijpen, met 
een andere blik naar de dingen kijken, voortdurend aan zichzelf 
werken en groeien in zelfvertrouwen?  
Wil je een innoverend management team?  
Voer een inspirerend dialoog én met je medewerker(s) én met jezelf!   
Bij een inspirerend dialoog heeft je gesprekspartner het gevoel dat je 
geen grenzen oplegt aan wat zij aanreikt, dat je je primaire reacties 
terughoudt en niet snel een oordeel velt, dat je je kunt inleven in wat 
wordt aangeboden, dat je een onderscheid kunt maken tussen 1) het 
idee, 2) het ideaal en 3) de uitwerking.  
Bij de aanbiedende kant van het gesprek, heeft je gesprekspartner de 
ervaring dat jij inspirerende vragen stelt, dat je net die vraag stelt die 
zorgt voor een onverwachte opening, dat je niet snel je mening geeft 
doch de zaken vanuit diverse hoeken helpt te bekijken, dat je haar de 
nodige verantwoordelijkheid geeft en die volledig bij haar laat.
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