
1 COMMUNICATIE: DE JUISTE 

 GOLFLENGTE 

Sociale beestenboel

Zo’n 16.000 woorden, dat is wat er gemiddeld dagelijks uit je mond 

komt. Dat is ook niet zo vreemd, want jij en ik, we zijn allemaal van 

nature sociale dieren. Je hebt anderen nodig om je lekker te voelen, zo-

wel in goede als slechte tijden. Je zoekt gezelligheid bij anderen, troost 

of wilt je ei kwijt. Deze anderen zijn vaak familieleden, vrienden of een 

partner. Ook op het werk heb je vaak contact met andere mensen. 

Alhoewel er beroepen bestaan waarin je heel zelfstandig werkt, heb je 

in bijna alle beroepen te maken met andere mensen met wie je, in meer-

dere of mindere mate, samenwerkt. Hoef je niet samen te werken, dan 

is het vaak toch een kwestie van ‘samenzijn’, bijvoorbeeld omdat je een 

kamer deelt met een collega. Het omgaan met klanten, collega’s, leiding-

gevenden, opdrachtgevers, en geldschieters vormt dan ook onderdeel 

van het moderne werk. 

Dat mensen zo sociaal van aard zijn, heeft een lange voorgeschiedenis. 

Tegenwoordig zijn er dan wel solide huizen, is er genoeg te eten, en 

wordt niemand meer opgegeten door een wild beest, maar dat is niet 

altijd zo geweest. Vroeger stond je samen sterker, als het ging om bij-

voorbeeld de strijd tegen hongersnoden, slecht weer, gevaarlijke bees-

ten en vijandige stammen. Maar ook nu nog hebben sociale contacten 

belangrijke voordelen. Je kunt zelfs stellen dat het hebben van goede 

relaties met de mensen om je heen letterlijk van levensbelang is. Zo blijkt 

uit onderzoek dat mensen die een gebrek hebben aan goede relaties 

niet alleen vaker eenzaam en depressief zijn, maar ook een grotere kans 

hebben om dood te gaan, om opgenomen te worden in een psychia-

trische inrichting, en een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten.  
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Onbegrip, irritaties en ruzie

Toch gaat het vaak mis in het contact met anderen. Vooral op het werk 

is er altijd wel iemand die je niet mag, of wel ‘kunt schieten’. Kun je in je 

privéleven lastige of irritante mensen nog (enigszins) ontlopen, op het 

werk gaat dat vaak een stuk moeilijker. Het gevolg is dat veel werkne-

mers zich link aan elkaar ergeren, dat er link geruzied en geroddeld 

wordt en dat collega’s elkaar zelfs gaan pesten. Zo blijkt uit onderzoek 

dat zo’n 28% van de werknemers de afgelopen twee jaar werd gepest op 

het werk, een dramatisch hoog percentage. Ze werden genegeerd, kre-

gen vijandige of kwetsende e-mails of werden seksueel lastig gevallen. 

Dat kan een vervelende nasleep hebben. Mensen die gepest worden, 

melden zich op jaarbasis gemiddeld zes dagen langer ziek dan mensen 

die niet gepest worden. Op het eerste gezicht valt dat nog wel een 

beetje mee. en inderdaad, werknemers proberen zich in eerste instantie 

vaak link te houden. Het gepest zorgt ondertussen echter voor veel 

psychosomatische klachten, waardoor mensen, op termijn, overspannen 

of opgebrand kunnen raken. Komt het zover, dan zijn ze heel wat langer 

uit de roulatie dan die zes dagen. Kortom, het lijkt erop dat veel mensen 

een haat-liefdeverhouding hebben met hun medemensen: je kunt niet 

zonder anderen, terwijl je tegelijkertijd een bloedhekel kunt hebben 

aan andere mensen. 

Communicatieproblemen

een groot deel van de ergernissen, misverstanden en ruzies kun je voor-

komen door een goede communicatie. en zijn ze niet te voorkomen? 

Dan kun je ze adequaat oplossen of een compromis sluiten, als er ten- 

minste maar goed wordt gecommuniceerd. en daar ligt nu juist het 

probleem: in de communicatie. gaat het om communiceren, dan zijn 

er helaas drie problemen: 

A De meeste mensen denken van zichzelf dat ze goed kunnen commu- 

niceren. Dat komt omdat veel mensen – misschien jij ook wel – een 

roze bril ophebben als het gaat om zichzelf. Ze denken dat ze spon-
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taner en aardiger zijn en beter met anderen kunnen omgaan dan de 

meeste andere mensen. Dat is natuurlijk niet zo. puur statistisch ge-

zien kan het niet eens. De meeste mensen kunnen niet beter zijn dan 

het gemiddelde. Denk je dat al heel goed en bekwaam bent, dan steek 

je vaak niet meer de hand in eigen boezem. Bij een ruzie heeft de 

ander ‘het’ gedaan, en je realiseert je niet dat ergernissen vaak meer 

zeggen over jezelf dan over die irritante ander. erger je je bijvoor-

beeld omdat een collega zoveel tijd verkletst, dan komt dat misschien 

wel omdat jij te hard werkt en jezelf geen pauze gunt. 

B De maatschappij gaat ervan uit dat communiceren vanzelf gaat. Maar 

dat is onterecht. Op school krijg je wel rekenen, taal en aardrijks-

kunde, maar leer je niet hoe je op een goede manier met anderen om 

kunt gaan. Hoe goed je communiceert, is daarom vaak afhankelijk van 

toevallige factoren, zoals hoe je ouders met elkaar communiceerden 

toen je kind was, of je aanleg hebt om goed te communiceren, de 

vrienden en vriendinnen die je op school had en ga zo maar door. 

Heb je geluk, dan zaten die zaken mee en gaat communiceren aardig. 

Maar het is zeker geen vanzelfsprekendheid.

C Mensen communiceren op verschillende wijze met elkaar. niet ieder- 

een heeft dezelfde manier van communiceren, mensen zitten op 

andere gollengtes. Zo zijn er mensen die zich in een gesprek terug-

houdend opstellen, terwijl anderen er dingen spontaan uitlappen, 

ook persoonlijke dingen. Door deze verschillen in gollengte, kan het 

gebeuren dat je langs elkaar heen praat, elkaar niet aanvoelt en be-

grijpt en je ergert aan elkaar. en dat terwijl je eigenlijk wel hetzelfde 

wilt of bedoelt. 

Zit je dit boekje te lezen, dan ben je al, in ieder geval enigszins, zelfkri-

tisch. Je bent bereid om meer te weten te komen over communiceren, 

over hoe jij dat doet en hoe je dat eventueel zou kunnen verbeteren. 

probleem A ben je dan voorbij. In dit boekje gaan we in op de verschil-

lende ‘gollengtes’ waarop je kunt communiceren (C). We bespreken 

ook welke valkuilen deze gollengtes met zich meebrengen en hoe je je 

communiceren zo kunt verbeteren, dat je niet meer in deze valkuilen 

trapt. Je werkt dan automatisch aan probleem B en vat communiceren 

COMMUnICATIe : De JUISTe gOlflengTe
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5 DE KOELE GOLFLENGTE 

Bevind je je op de koele gollengte, dan ben je zelfverzekerd en assertief. 

Je geeft aan waar je behoefte aan hebt en durft voor jezelf op te komen. 

Mede hierdoor, ben je, in het contact met anderen, ontspannen en niet 

snel van je stuk te brengen. Maar, alhoewel je niet gesloten bent en best 

van alles te vertellen hebt, laat je niet het achterste van je tong zien. Je 

ware gedachten en emoties houd je liever voor jezelf. Alhoewel je met 

veel mensen een prettig contact hebt, blijft het contact vaak zakelijk of 

wat afstandelijk. Daardoor kun je lastig vinden om met andere mensen 

een vriendschappelijke of persoonlijke band aan te gaan. Zit je op de 

koele gollengte, dan functioneer je vaak vrij individueel en heb je weinig 

behoefte aan de goedkeuring van anderen.

Omgaan met stress en problemen 

Zit je op de koele gollengte, dan los je problemen meestal adequaat op. 

Je vermijdt problemen niet en laat ze niet opstapelen. Wel los je liever 

eerst zelf je problemen op, dan dat je (meteen) om hulp vraagt. Al met 

al ga je dan ook redelijk met stress om en heb je niet zo’n grote kans om 

opgebrand te raken. In je werk ben je waarschijnlijk redelijk ‘bevlogen’, 

dat wil zeggen gepassioneerd en betrokken bij je werk. 

Ongeveer 10% van de vrouwen en 23% van de mannen 

zit op de koele golflengte. 
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VERDRINGEN VAN GEVOELENS

Sommige mensen die koel overkomen, ervaren gewoon weinig 

intense emoties. Andere ‘koele’ mensen ervaren wel emoties, 

maar laten ze niet zien. Het kan zelfs zijn dat ze zichzelf voor de 

gek houden. freud bedacht hier de term ‘afweermechanisme’ voor. 

Met een afweermechanisme houd je nare en/of intense gevoelens 

buiten je bewustzijn. Twee van die afweermechanismen zijn ‘ver-

dringing’ en ‘ontkenning’. Verdring je een gebeurtenis, dan heb je 

er wel weet van maar druk je onbewust elke herinnering eraan 

weg. Zo kan het gebeuren dat je steeds weer vergeet naar de 

tandarts te gaan. ‘Ontkenning’ gaat nog een stap verder. Dan ont-

ken je de realiteit. In dat geval ontken je bijvoorbeeld dat je naar 

de tandarts moet, terwijl dat misschien wel hoognodig is. 

Valkuilen omzeilen

De valkuil van de koele gollengte is dat je afstandelijk en kil op anderen 

over kunt komen. en dat terwijl dat misschien helemaal niet je bedoe-

ling is. Daarmee kun je, onbedoeld, mensen emotioneel op een afstandje 

houden. Contacten blijven aan de oppervlakte hangen. Dat is prima als 

dat een bewuste keuze is. Maar is dat niet zo, dan kan de koele gollengte 

een probleem zijn. Je wilt persoonlijk met iemand worden, maar weet 

niet hoe of durft niet. Misschien verschuil je je achter het argument: 

‘Op het werk wil ik het zakelijk houden’. Maar dat is geen al te stevig 

argument. Om zakelijke contacten prettig te laten verlopen, is het soms 

nodig dat je iets van jezelf laat zien. Kortom: op de koele gollengte val 

je te vaak in de valkuil ‘afstandelijkheid’.

Toch is die valkuil niet alleen maar negatief. Zoals al eerder gezegd, elke 

valkuil komt voort uit een positieve kwaliteit. De valkuil ontstaat omdat 

je kwaliteit is doorgeschoten. Zo kun je de afstandelijkheid van de koele 

gollengte zien als doorgeschoten vormen van kwaliteiten, zoals zakelijk 

en rationeel. 
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 KWALITEIT ➜	TE VEEL VAN HET GOEDE ➜ VALKUIL
 

• Zakelijk  ➜ • Kil, afstandelijk

• Verstandig ➜ • geen oog voor emoties

• evenwichtig ➜ • Stoïcijns

Al deze kwaliteiten hebben in oorsprong te maken met een levenshou-

ding waarin het verstand de boventoon voert. een goed stel hersenen 

hebben, je verstand gebruiken en zakelijk kunnen zijn, zijn belangrijke 

kwaliteiten. Ze zorgen ervoor dat je verstandige beslissingen neemt en 

niet wegzakt in negatieve emoties. Zit je op de koele gollengte, dan kan 

het echter zijn dat je er wat in bent doorgeslagen. 

Je uitdaging is dan om weer terug te keren naar die positieve kwaliteiten, 

zonder daarin te overdrijven. Dus zonder je eigen en andermans gevoe-

lens uit het oog te verliezen en met oog voor de onderlinge relatie. 

Blijven bij je kwaliteit

Om op een prettige manier te communiceren, is het de kunst om weer 

terug te keren naar je kwaliteit, zonder daarin te overdrijven. In termen 

van het model van Ofman betekent dat: werken aan je uitdaging. Zit je 

op de koele gollengte, dan kan die uitdaging op twee vlakken liggen. 

Het kan zijn dat je gewoon niet goed weet hoe je meer warmte en 

betrokkenheid in het contact met de ander kunt leggen. Het kan ook 

zijn dat het een kwestie van angst is: je weet wel hoe je je persoonlijk 

en warm op kunt stellen, maar durft het niet goed. Misschien heb je dat 

ooit wel eens gedaan, maar werd je gekwetst. Of misschien heb je van 

huis uit geleerd dat je anderen beter maar niet kunt vertrouwen. 

Om welke redenen je dan ook precies op de koele gollengte zit, de 

volgende adviezen kunnen je helpen om de valkuilen van de koele golf-

lengte te vermijden of op te lossen.

De KOele gOlflengTe
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TIP 1  MAAK CONTACT MET JE GEVOELENS

Verlies je je eigen gevoelens uit het oog, dan kun je te zakelijk en afstan-

delijk overkomen. Sta bewust vaker stil bij je gevoelens en vraag jezelf 

geregeld af wat iets met je doet. Waarschijnlijk denk je er wel van alles 

bij, maar wat voel je? Misschien is het antwoord ‘niks’, ook dat is goed. 

Maar vraag het je wel af.

TIP 2  LEEF NU

Komt je koele houding voort uit wantrouwen? Ben je bang dat je anders 

wordt gekwetst? Vraag je dan af of die angst (nog) wel terecht is? Wees 

reëel. Zijn andere mensen er wel op uit om jou te benadelen? Is het 

geen tijd om dat wantrouwen van je af te schudden? 

TIP 3  COMMUNICEER GEVOELENS

Je creëert meer warmte en betrokkenheid als je je gevoelens deelt met 

anderen. Dat hoeven geen ‘grote’ gevoelens te zijn, het mag gerust gaan 

om kleine dingetjes. Wen je simpelweg aan om wat vaker te praten in 

termen van gevoelens (bijvoorbeeld: ‘Ik voel me …’, of: ‘Dat geeft me 

het gevoel dat ik …’).

TIP 4  MAAK TIJD VOOR MENSEN

Je komt te zakelijk en afstandelijk over als je louter ‘instrumenteel’ met 

mensen omgaat. Dat wil zeggen, je gaat met ze om omdat je iets van ze 

wilt of omdat je ze nodig hebt om je doel te bereiken. Vraag eens wat 

vaker hoe het met mensen gaat en neem de tijd voor een praatje. Zet 

gedachten aan tijdverspilling en deadlines van je af.

TIP 5  GEEF COMPLIMENTEN 

Je wordt een warmer persoon als je geregeld je waardering voor 

anderen uit. In tip 16 tot en met 1� in hoofdstuk 10 lees je hoe je dat het 

beste kunt doen. lees ook tip 2 over inleven, tip 23 over je gevoel laten 

zien, tip 35 over liefde uiten, tip 42 over interesse tonen, tip 83 en 84 

over iets over jezelf vertellen en tip 86 over ondersteunende 

opmerkingen.
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10 101 TIPS OM SOEPELER 

 TE COMMUNICEREN 

 (ONGEACHT JE GOLFLENGTE!)

Aandacht geven

Oprechte aandacht geven aan de ander is niet zo gemakkelijk. Veel 

mensen luisteren maar met een half oor, denken na twee woorden wel 

te weten wat de ander wil zeggen en zijn vooral met zichzelf bezig. Ze 

zeggen: ‘O ja, dat ken ik. Toen ík …’ De volgende tips helpen om op de 

juiste manier aandacht te geven.

TIP 1  NEEM DE TIJD

Merk je dat iemand emoties of een probleem met je wil delen, neem 

daar dan de tijd voor. Heb je die op dat moment niet, spreek dan af 

wanneer je het erover gaat hebben. praat op een rustige plek en zet je 

mobiele telefoon uit. 

TIP 2  LEEF JE IN

Verplaats je zo veel mogelijk in je gesprekspartner. Wat zou jij denken, 

voelen en doen als je in zijn/haar schoenen zou staan? probeer buiten je 

eigen referentiekader te stappen. Hoe jij iets ervaart of voelt, kan heel 

anders zijn dan hoe de ander dat doet.  

TIP 3  KRIJG DE BOODSCHAP HELDER 

Onderbreek de ander alleen als je iets niet begrijpt. Vraag dan om ver- 

duidelijking (‘Hoe bedoel je dat precies?’). Is de ander uitgepraat, vat 

dan samen wat je hebt gehoord en vraag of dat klopt. Belangrijker dan  

wat de ander precies heeft gezegd, is dat je de gevoelens van de ander 

goed samenvat. let bij het begrijpen van de ander ook op diens lichaams- 

taal. Welke emotie straalt de ander met zijn lichaam uit? Klopt dat met 
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wat hij/zij in woorden vertelt? Vertel de ander dat je hem/haar begrijpt, 

of je het nu wel of niet met hem/haar eens bent. 

TIP 4  MOEDIG AAN

Moedig tijdens het gesprek de ander aan, zowel verbaal als nonverbaal. 

Zeg ‘mm, mm’, knik, en vraag door. Vraag echter alleen door op momen-

ten dat het gesprek stilvalt of als de ander is uitgepraat. Vraag bijvoor- 

beeld: ‘Kun je daar wat meer over vertellen?’. Vraag niet te snel 

‘waarom?’. Alhoewel dat veel informatie kan opleveren, kan de ander 

daardoor het gevoel krijgen dat hij/zij zich moet verantwoorden. 

TIP 5  NEEM EEN LUISTERENDE LICHAAMSHOUDING AAN

Maak oogcontact, maar ga niet staren. een algemene regel daarbij is: 

kijk niet langer dan 4,5 seconden onafgebroken naar de ander en kijk, 

als luisteraar, ongeveer 75% van de tijd naar de spreker en wend de rest 

van de tijd je ogen af. Het beste zit je in een hoek van ongeveer 120 

graden ten opzichte van elkaar (de zogenaamde 10 voor 2 positie, naar 

de stand van de wijzers). Zo is goed oogcontact mogelijk, maar kun je 

ook wegkijken. Zorg ook voor een open lichaamshouding, en kruis je 

armen niet. Je laat dan zien dat je letterlijk open voor iemand staat. 

Omgaan met kritiek 

Kritiek geven en/of ontvangen vinden veel mensen lastig. Ze zijn bang 

om de ander te kwetsen, voelen zich aangevallen of brengen hun bood-

schap te bot. Dat kan weer leiden tot ergernissen, ruzies of onbegrip. 

De volgende tips helpen om kritiek constructief te brengen en te 

incasseren.

TIP 6  GEBRUIK HUMOR 

Breng kritiek met humor. Zeg bijvoorbeeld: ‘Dat je zo’n rommel maakt, 

vind ik op zich heel bijzonder. Het is een bijzondere kwaliteit. probleem 

is alleen dat ik me er zo aan erger!’ pikt de ander de boodschap niet op, 

wees dan duidelijker (zie tip 7). 


