
Achter 
het 

gesprek

Hoe vaak interpreteren we niet andermans gelaatsuitdruk-
kingen en woorden vanuit ons eigen verhaal en onze eigen 
blik op de wereld? 

Hoe vaak zijn we er ons van bewust dat we vanuit onze 
eigen visie invulling geven aan wat de andere probeert over 
te brengen?

Dit boek bestudeert waar onze interpretaties vandaan komen 
en hoe vaak ze ons sturen in de omgang met anderen. 
Mechanismen die meestal aan ons bewustzijn ontsnappen, 
maar vaak een bepalende invloed uitoefenen op het verloop 
van menselijke interactie, worden door de auteur op een zeer 
bevattelijke manier naar de oppervlakte gebracht en belicht.

Wilt u bewuster omgaan met communicatie in persoonlijke 
en/of psychotherapeutische context?

De praktische technieken en herkenbare voorbeelden uit de 
praktijk maken van dit boek een hulpmiddel om de sterktes 
van communicatie beter te leren kennen, (h)erkennen en 
mogelijke valkuilen te vermijden.

Een weg naar rustiger en effectiever communiceren. 

Vera De Cock is psychotherapeute   Interactionele Vorm-
geving en diensthoofd animatie & ergotherapie  in een 
woonzorgcentrum. Zij bouwde een jarenlange ervaring op 
als hulpverlener in een onthaal-, oriëntatie- en observatie-
centrum in de bijzondere jeugdzorg.
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1. Van vreemd naar 
vertrouwensvol

Het allereerste begin

Die eerste seconden in een ontmoeting.

Ze zijn zo cruciaal voor het verdere verloop van het contact.

Toch zijn we ons vaak niet bewust van wat zich op dat moment allemaal 

afspeelt.

Het intakegesprek.

Je maakt kennis met het gezin, zij met jou.

De handdruk, het uiterlijk, de kledij, de eerste woorden die worden uitgespro-

ken, de toon die gebruikt wordt, enzovoort.

De eerste indruk drukt-in je.

Hoe vaak beginnen we een gesprek met in ons hoofd een heleboel ideeën 

over die persoon? Nog voor de eerste letter is uitgesproken. Enkel op basis 

van wat we menen te zien.

Tijdens de woordenwisseling zijn we vaak op zoek naar de bevestiging van 

het beeld dat we al hebben gevormd.

“We zoeken naar bevestiging en juist niet naar ontkrachting. Als je bij-
voorbeeld je vermoeden toetst dat iemand een feestbeest is, stel je andere 
vragen dan wanneer je juist een nerd tegenover je denkt te hebben. Door 
de vragen die je stelt, geef je impliciet aan welk antwoord je verwacht, en 
geheel onbewust en onbedoeld gaat de ander daarin mee. Geen wonder 
dat we vaak tot de conclusie komen dat onze eerste indruk de beste is: we 
zorgen er zelf ongemerkt voor dat die indruk wordt bevestigd. We stellen 



VAN VREEMD NAAR VERTROUWENSVOL | 17

geen moeilijke vragen aan vrouwen die eruitzien als domme blondjes, en 
met de ordentelijke boekhouder praten we niet over het laatste personeels-
feest waarop we liederlijk zijn doorgezakt. Hierdoor roepen we bij de ander 
gedrag op dat onze verwachting bevestigt. Selffulfi lling prophecy wordt dit 
genoemd.

Deze selffulfi lling prophecy is het sterkst in contacten waar de ene persoon 

(die een bepaalde verwachting heeft) meer macht heeft dan de ander (die 

zich voegt naar de verwachting), zoals in een contact tussen leidingge-

vende en medewerker. Opvallend genoeg worden vooral mensen met goede 

sociale vaardigheden hiervan vaker het slachtoffer. Zij pikken de subtiele 

signalen van de ander op en kunnen goed ‘invoegen’. Ze weten dat het een 

ongemakkelijke spanning kan geven als je de verwachting doorbreekt.” 

(Vonk, 2009)

Het kan echter ook heel onschuldig zijn.

Bijna iedere keer wanneer ik in Franstalig België kom, schakelt de an-

der na mijn ‘bonjour’ over naar het Nederlands. Mijn fantasie had een 

heleboel verklaringen hiervoor. Onlangs was het weer zover op de lucht-

haven van Charleroi en nu wou ik het toch wel weten. In de taxfreeshop 

vraag ik aan de verkoper hoe hij zo snel weet dat ik Nederlandstalig 

ben. Hij antwoordt: “Je koopt een Nederlandstalig boek...”

Een iets bewuster moment waarop je mensen stuurt, is bijvoorbeeld wan-

neer er naar probleeminzicht wordt gewerkt. Ik betrap mezelf er soms op 

hoe sturend ik kan zijn. Zoals ik in de inleiding al schreef, is het in de job 

als begeleidster in een OOOC de bedoeling om, samen met collega’s, op 

zes weken tijd tot een probleemanalyse te komen en een advies in verband 

met de toekomst te formuleren. Hiervoor is het nodig af te toetsen wat de 

inzichten van de gezinsleden zijn. Geregeld kwamen wij in situaties terecht 

waarbij de mensen, vanuit hun blik op de wereld, niet begrepen waar de 

jeugdrechter of andere gezagsfi guren van de maatschappij zich zorgen om 

maakten. Voor hen was er geen probleem. Vaak hadden zij al negatieve 

ervaringen meegemaakt met de hulpverlening, zodat zij niet geneigd waren 

ons achter de schermen te laten kijken.
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Els, 16 jaar, was als jong kind jarenlang het slachtoffer van seksueel 

misbruik geweest waarvan de ouders op de hoogte waren. Als sterk 

geparentificeerd kind neemt ze de Assepoesterrol als vanzelfsprekend op 

zich. Samen met haar jongere zus (14 jaar) woont zij bij haar lesbische 

moeder. Deze vrouw neemt heel veel ruimte in en plaatst haar vrouw op 

de eerste plaats: een vrouw die verbale en fysieke agressie niet schuwt. 

Vragen als ‘Vind je het jouw taak om voor mama te zorgen, zou het niet 

omgekeerd moeten zijn? Waar is de aandacht voor jou?’ stellen haar 

loyaliteit serieus op de proef. Wij hebben een idee en hiervan zoek ik 

bevestiging. Ik besef mijn manipulatie. Nadat ik open kaart heb gespeeld 

over onze bezorgdheid om haar welzijn, verdwijnt haar weerstand gedeel-

telijk. Ik leg haar uit dat het niet gaat om wat mama al dan niet doet en ik 

leg haar onze tussentijdse piste voor. Die bestaat erin haar te oriënteren 

naar begeleid zelfstandig wonen, zodat zij meer ruimte voor haar eigen 

ontwikkeling krijgt. Pas dan kan ze zich meer openstellen en een tip van 

de sluier oplichten over de leefomstandigheden waarin ze zich bevindt.

Basisvertrouwen

Om tot een vruchtbare bodem te komen waar communicatie mogelijk is, is 

het nodig eerst naar een basisvertrouwen te werken.

Rapport

Die basis kun je verkrijgen door rapport te maken, om het met de termi-

nologie van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) te zeggen. Je gaat je 

afstemmen op de ander. Dat kan zowel op het vlak van lichaamshouding als 

op het vlak van taalgebruik zijn. Rapport maken met de lichaamshouding 

betekent dat je op een natuurlijke manier de houding van de ander kopieert.

Persoonlijk ben ik het hier niet helemaal mee eens. Hiermee wil ik zeker geen 

afbreuk doen aan de theorie. Mijn ervaring zegt me echter dat de echte be-

trokkenheid meer effect heeft dan de houding op zich. Wanneer ik met jonge-

ren die residentieel in het centrum verblijven, gesprekken voer op hun kamer, 

zal ik heel vaak op de grond gaan zitten. Lager dan waar zij zich bevinden. 

Dat doe ik met twee bedoelingen. Ten eerste geeft mij dat zelf een comfortabel 

en ongedwongen gevoel, waardoor ik dicht bij mezelf kan zijn en rustig ben. 
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Zoals Ausloos zegt, is het belangrijk als therapeut voor je eigen comfort te 

zorgen. Daardoor kan ik me volledig richten op hun verhaal, wat op zijn beurt 

een effect heeft op hen. Ten tweede zijn zij de deskundigen van hun leven en 

zit ik er als begeleider, niet als bepaler van de stappen op hun weg.

Rapport maken via taal houdt in dat je spreekt in dezelfde kleur, dezelfde 

toonaard of dezelfde gevoelswijze als de cliënt. Iedereen heeft zijn taal. Dat 

kan een doe-, voel-, beeld-, ratio- of andere taal zijn.

Zo gebruikt een visueel denker woorden als ‘bekijken, beeld, zien, tonen’. 

Iemand die vooral auditief denkt, zal meer gebruik maken van ‘zeggen, 

toon, helder, stilte’. ‘Aanraken, contact, gevoelig, zacht’ zijn woorden die 

sneller in de mond liggen van een kinesthetisch persoon. Wie vooral gericht 

is op het rationele, wil betekenis geven aan de dingen. Hierdoor zal hij 

vooral de woorden ‘(na)denken, peinzen, menen, vinden’ gebruiken (Vleu-

gels & Van den Bosch, 2008, p. 50).

Van hier is de stap klein naar de IV-driehoek. De IV-driehoek kun je verge-

lijken met het toneelgebeuren.

Semantiek

Regisseur
Wil

Gericht gedrag

Acteur
Handelen

Publiek
Waarnemen

Gebeuren

Als Regisseur Wil je een toneelstuk op de planken brengen. Hiervoor moet 

je gericht gedrag stellen en een manuscript schrijven, Acteurs selecteren, 
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geluid en decors samenstellen, enzovoort. De Acteurs handelen naar jouw 

instructies en brengen het stuk. Er vindt een gebeuren plaats dat zijn effec-

ten heeft op het Publiek. Het Publiek Neemt waar wat er wordt gebracht en 

gaat hier betekenis aan geven. Wanneer de Regisseur vindt dat er iets aan 

het stuk moet wijzigen, zal hij dat bijstellen door gericht gedrag te stellen. 

En de cirkel is rond.

Het startpunt van de IV-driehoek hoeft niet bij de Wil te liggen.

Interactionele Vormgeving gaat ervan uit dat iedere persoon een bepaalde 

ingang heeft: de zijde van het gerichte gedrag (doetaal), de zijde van het 

gebeuren (voel- en beeldtaal) en de zijde van de semantiek (ratiotaal). Om 

rapport te kunnen maken is het belangrijk dezelfde taal te gebruiken als de 

cliënt.

In het werken met koppels en om hen stil te laten staan bij hun taal, werk 

ik al eens met klei.

Beatrice en Hugo vormen al verschillende jaren een koppel. Ik merk 

dat boodschappen de ander niet altijd bereiken. Om hen dit lichamelijk 

te laten ervaren wordt de klei erbij gehaald. Met de ogen gesloten 

gaan ze eerst ieder voor zich aan het werk rond hun thema, om 

daarna samen iets op de wereld te brengen. Terwijl Hugo pogingen 

onderneemt om echt ‘samen’ te werken, blijft Beatrice bijna stug aan 

haar realisatie werken. Voor haar betekent ‘samen’ enkel het delen 

van het stukje klei.

Voor hen is het een confrontatie waarbij de link naar de taal voor een 

‘aha-moment’ zorgt. Beiden doen vaak op hun manier pogingen tot toe-

nadering tot de ander. Ze worden echter niet (h)erkend omdat ze een 

andere taal spreken. Belangrijk is om zich hier meer bewust van te 

worden en de bril van de ander eens op te zetten zodat toenadering niet 

tot frustratie hoeft te leiden.

Een taal van een totaal andere soort die ik toch even wil vermelden, is 

het trillen van onze energie, namelijk op welke toonaard we resoneren. Dit 

onderwerp staat nog in zijn kinderschoenen, mede omdat het niet tastbaar 
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is, maar het is daarom niet minder belangrijk. Misschien net doordat er zo 

weinig over geweten is, gaat er ook minder aandacht naar. Toch kan het een 

grote rol spelen in de manier waarop we omgaan met elkaar. Zelf ben ik 

ervan overtuigd dat het te maken heeft met ons bewustzijnsniveau.

“... zoals Wilber stelt dat het bewustzijn zich ontwikkelt doorheen negen 
Bewustzijnsniveaus. Hij noemt dit een ladderstructuur. Op iedere trede van 
het proces van ontwikkeling is er een ander wereldbeeld. Het bewustzijn 
evolueert volgens een schema van identifi catie, disidentifi catie en integratie. 
Het gaat om het groeiproces naar meer volwassenheid en zelfstandigheid.” 
(Neukermans, 2011, p. 21)

Ik zie een link tussen die ontwikkeling en de energie die we uitzenden. Die 

kan ervoor zorgen dat alles heel vloeiend is ofwel als een echte stoorzender 

werkt. Je kunt het vergelijken met de radio. Afhankelijk van de ontvangst 

heb je een frequentie waarop de liedjes zuiver te horen zijn, of waarop er ge-

ruis aanwezig is, of waarop je amper kunt horen wat er wordt uitgezonden.

Wie heeft het nog niet meegemaakt dat hij een ruimte binnengaat en 

direct aanvoelt dat er iets niet klopt? Dat de sfeer om te snijden is? 

Zelfs al zou je geblinddoekt zijn, je zou het nog voelen.

Onlangs mocht ik een yoga/meditatieles met klankschalen ervaren 

bij mijn vriendin Tania en de Australische singer-songwriter Heather 

Frahn. Samen met Joen, de fotograaf van dienst en tot dat moment 

een onbekende man voor mij, is het duidelijk dat we met ons vieren 

op eenzelfde golftrilling zitten. Vooral na de les kunnen we er niet om-

heen. Geen van ons allen heeft zin om een eind te maken aan deze 

mooie avond; woorden zijn zelfs amper nodig om elkaar te begrijpen. 

Het hele plaatje klopt, een ‘thuis’-gevoel, een mooie, vullende energie. 

Magisch.

Andere factoren bij vertrouwen

Bij het afsluiten van de therapie vraag ik aan de cliënten steeds een top drie 

van wat ze als positief en negatief ervaren hebben. Wat ik regelmatig als 

positief punt te horen krijg, is dat vooral de ongedwongenheid waarmee 

ik werk een zekere rust, openheid en vertrouwen geeft. De therapie vindt 
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plaats in mijn woonkamer. Cliënten krijgen hierdoor een inkijk in mijn le-

ven, in hoe ik ben als mens. Meestal met de voeten in de sofa, en een fl eece-

dekentje is nooit ver weg. Iedereen is vrij om er zelf eentje van de stapel te 

nemen, en de theepot staat op de kachel, vrij te bedienen.

Dit is wie ik ben. Iedereen heeft zijn manier, dit is de mijne. Dat is hoe het 

werkt, door gewoon te zijn hoe ik ben.

Verder is het ook belangrijk dat je de ander onvoorwaardelijk aanvaardt. Al 

stelt hij gedrag dat niet overeenstemt met jouw waarden, je aanvaardt de 

gedachten, de gevoelens, de persoon als mens.

Je bent echt en congruent. Je hoeft niet alles naar buiten te brengen, maar 

wat je brengt, mag geen toneel zijn, geen spel. Het is hoe je bent, het is echt.

Je bent aandachtig aanwezig en niet in gedachten elders. Je bent waar je 

lichaam zich bevindt.

Je bent geaard. Je hebt contact met de aarde en je hebt voeling met jezelf. 

Dat stelt je in staat om sterke emoties toe te laten, te verdragen en los te 

laten, verdraagzaam te zijn en de zelfbeheersing te behouden.

Je bent zachtmoedig, mild en krachtig betrokken.

Je durft het weten los te laten en in het niet-weten te gaan. Je durft je ken-

nis los te laten.

Met andere woorden, je hebt de volledige basishouding van een IV-thera-

peut (Vleugels & Van den Bosch, 2008, § 1.3).

De boodschap is meer dan de inhoud

En dan...

Mijn collega en ik zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van een ge-

zin. Hij neemt de – gescheiden – ouders voor zijn rekening, ik de jon-

gere. Na twee gesprekken met Lies (moeder) is hij aan het einde van 

zijn Latijn. Lies is een vrouw die snel in haar emoties gaat en hij weet 

niet hoe hij ingang kan vinden en verandering op gang kan brengen.

Er wordt beslist dat ik de begeleiding overneem.
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We brengen Lies hiervan telefonisch op de hoogte. Tijdens het eerstvol-

gende gesprek starten we (mijn collega en ikzelf) samen en bij wijze van 

stopzetting en opstarten van de begeleiding legt mijn collega nogmaals 

uit wat onze beweegredenen zijn: iedereen heeft zijn talenten en het lijkt 

ons beter dat Vera de begeleiding op zich neemt. Zij is meer gespecia-

liseerd in het werken met emoties.

Lies uit dat zij wel een lastige cliënt moet zijn en vermoedt dat ze een 

heel complex iemand is, want er is een tweede persoon nodig. Ze rea-

geert verdedigend en gekwetst.

Wat is hier gebeurd?

In het voorbeeld is de boodschap die gegeven wordt, voor Lies, meer dan de 

inhoud. Voor haar is er meer aan de hand dan wat we zeggen.

Zij voelt zich al haar hele leven afgewezen door haar vader.

Ze voelt zich als oudste van vier in haar ouderlijke gezin op de laatste plaats 

gezet.

Haar echtgenoot heeft haar aan de kant gezet voor een jongere vrouw.

De twee oudste kinderen wijzen haar al twee jaar extreem af, het jongste 

kind, dat bij ons in begeleiding is, heeft dat recentelijk ook gedaan.

En nu, nu werd zij, naar haar gevoel, door mijn collega opzijgezet.

We kunnen haar geschiedenis niet uitwissen. Haar reactie is volledig con-

form met hoe zij haar eerdere ervaringen heeft begrepen.

Contextuele therapie en het genogram

Wanneer we het bovenstaande voorbeeld vanuit de contextuele therapie 

bekijken, heeft Lies een destructief recht door het onrecht dat haar is aan-

gedaan, of wat haar is ontnomen of niet gegeven werd door haar ouders. Ze 

blijft alsnog het recht behouden om te ontvangen wat niet gegeven is. Uit 

bescherming van de veroorzaker van het onrecht (bijvoorbeeld: de ouder) 

wordt het onrecht aan een derde of aan de wereld aangerekend. Er wordt 

dan ook dikwijls getracht het gemis te verhalen op derden, die vaak on-

schuldig en onwetend zijn. Je kunt hier spreken van een delegaat.
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Totaliteit

In de systeemtheorie wordt de communicatie steeds in haar totaliteit beke-

ken. Je kunt niet naar één partij alleen kijken. Het geheel is immers meer 

dan de som van de delen. Communicatie is een circulair proces en iedereen 

heeft zijn aandeel in de situatie. Er wordt gesproken over ‘en/en’.
Neem nu een confl ictsituatie waarin een moeder zegt tegen haar dochter 
dat ze weer haar kamer niet heeft opgeruimd, waarop de dochter als reactie 
zegt dat het haar kamer is en dat moeder er zich niet mee moet bemoeien.
Ligt het enkel bij de moeder en hoe zij de boodschap brengt? Of heeft de 
dochter ook haar aandeel? Beiden beïnvloeden elkaar en beiden hebben 
hun aandeel in de escalatie.

Hier zien we een groot verschil met het ‘oorzaak-gevolgdenken’. Daarin 
wordt de communicatie gezien als een actie die een reactie uitlokt. Het gaat 
van punt A naar punt B. In het oorzaak-gevolgdenken wordt gesproken over 
‘schuld’. Ligt de schuld bij de betrokkene zelf, dan ontstaat er een schuld-
gevoel. Wordt de schuld bij de ander gelegd, dan volgen er verwijten. Een 
andere mogelijkheid is de schuld op de omstandigheden te schuiven, waar-
door er van een externe lotsbepaling wordt uitgegaan. Zelf heeft men geen 
aandeel in een situatie, ze overkomt iemand, men kan ze enkel ondergaan. 
Hier wordt gesproken over ‘of/of’.

In het circulaire denken speelt de context een belangrijke rol. Wanneer één 
element beweegt, heeft dat steeds invloed op de rest. Dat wordt vaak visu-
eel voorgesteld als een mobile van kleerhangers. Elke beweging van de ene 

kleerhanger zorgt voor beweging bij de andere kleerhangers.

Een koppel komt in therapie. Voor de vrouw is het einde van hun relatie 

nabij omdat haar partner haar heeft geslagen, iets wat ze in vorige 

relaties ook al had meegemaakt.

De man wil van zijn kant duidelijkheid, hij wil haar visie op de dingen 

horen, hij wil dicht bij haar kunnen zijn. Dit is zijn manier om zorg voor 

haar te dragen.

Zij wil zorg van hem ontvangen door ruimte en tijd te krijgen, door het 

gevoel te hebben dat ze oké is zoals ze is.

De dwingendheid waarop hij echter zijn verlangen uit, komt voor haar 

bedreigend over, waardoor ze zich terugtrekt. Dit zorgt op zijn beurt 



52 | DE WETTEN VAN DE COMMUNICATIE

voor frustratie bij de man omdat hij het gevoel heeft dat hij haar niet 

kan bereiken. Hierop stelt hij zich nog meer eisend op en trekt zij zich 

nog meer terug, waarop de spiraal zich verder opbouwt.

Tot hij uiteindelijk zo dicht bij haar komt om haar te kunnen bereiken dat 

hij haar slaat. Hij bereikt haar letterlijk.

Ik had me enkel kunnen focussen op het gedrag van de man. Dan zou ik 

echter voorbijgaan aan de wederzijdse beïnvloeding. Dan zou ik de schuld 

bij de man gelegd hebben, terwijl er geen sprake is van schuld. Beiden heb-

ben hun aandeel in het verhaal.

Door de situatie te gaan opentrekken, kom je tot de betekenis achter het 

gedrag. Dat zorgt ervoor dat er begrip kan komen voor ieders reactie en dat 

er in de toekomst anders omgegaan kan worden met deze reacties. Zo kan 

een mogelijke herhaling van de negatieve spiraal voorkomen worden.

Homeostase

Het woordenboek vertaalt dit woord als “het bestaan van onderling op el-

kaar afgestemde processen waardoor het vitale evenwicht bewaard blijft”.

Het gaat echter om een dynamisch evenwicht. Want wanneer er in de mo-

bile, waar ik net over sprak, een kleerhanger op een andere plaats wordt 

gehangen, zal er een nieuw evenwicht ontstaan.

Pol Van Helsen, docent systeemtheorie, maakt de vergelijking met een ver-

snellingsbak. Je rijdt in tweede. Wanneer je gas blijft geven, zul je de keuze 

moeten maken tussen ofwel je snelheid verminderen ofwel overschakelen 

naar een hogere versnelling. Zo kan er terug een harmonie zijn tussen het 

toerental en de versnelling. Die fase waarin er naar een evenwicht gezocht 

wordt, noemt men in de systeemtheorie de ‘kalibrering’.

Barend en Vivianne hebben al enkele maanden een relatie. Vivianne is al 

enkele jaren vrij intensief bezig met haar persoonlijke ontwikkeling. Hoe-

wel Barend hierin ook al stappen heeft gezet, voelt hij zich overdonderd 

en klein ten opzichte van Vivianne.
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Uiteraard spelen er nog andere zaken bij dit koppel. In het voorbeeld beperk 

ik me tot dit onderdeel van de situatie.

Het koppel kan verschillende keuzes maken. Ik som er enkele op.

Een mogelijkheid is dat Vivianne haar toerental blijft opdrijven en naar een 

hogere versnelling schakelt. Ze blijft met andere woorden intensief bezig 

met haar eigen proces en houdt geen rekening met dat van hem. Het gevaar 

bestaat dat de afstand tussen hen beiden groter wordt en dat dit hun relatie 

helemaal blokkeert.

Of Vivianne trapt op de rem, staat stil en wacht tot hij de achterstand heeft 

overbrugd. Het lijkt mij dat dit voor geen van beiden een motiverende situ-

atie is.

Nog een mogelijkheid is dat Barend denkt dat hij toch nooit de achterstand 

zal kunnen inhalen en op voorhand beslist de handdoek in de ring te gooien.

Of Barend trapt wat harder op de gaspedaal en doet een inhaalmanoeu-

vre zodat hij dichter bij Vivianne komt. Ondertussen neemt Vivianne wat 

snelheid terug. Zij kan hem ondersteunen in zijn proces vanuit haar eigen 

ervaringen, maar toch blijft zij ook zachtjes bezig met haar proces. Dit geeft 

hun beiden de kans verder te groeien. Hierdoor wordt de afstand tussen 

hen beiden kleiner zodat zij uiteindelijk samen de overstap naar dezelfde, 

hogere versnelling kunnen maken.

Equifinaliteit

Welk effect we gaan bereiken met wat we doen of zeggen, kunnen we pas 

weten op het moment dat we het doen.

Zo kun je een eindstation op verschillende manieren bereiken (A) én je kunt 

met één manier totaal uit elkaar liggende eindstations hebben (B).

A

B
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Bijvoorbeeld: dit boek.

A: Ik kan heel veel boeken lezen en daaruit gaan destilleren.

Ik zou ook mijn werk kunnen opmaken op basis van bevragingen bij 

deskundigen.

Een andere mogelijkheid is vanuit de praktijk te gaan onderzoeken hoe 

communicatie werkt en mijn eigen theorie schrijven.

Een mengeling van al deze opties zou ook mogelijk zijn.

B: Wanneer ik boeken lees over dit onderwerp, met de bedoeling hierover 

een boek te maken, kan ik tot de vaststelling komen dat het thema mij ei-

genlijk niet echt aantrekt.

Of dat het niet voldoende omschrijft waarover ik het wil hebben.

Misschien kom ik een zin tegen die me zo hard raakt dat ik heel het project 

stopzet.

Of het maakt mij zo nieuwsgierig naar meer dat ik beslis hierna een cursus 

te volgen om de materie nog beter onder de knie te krijgen.

Zoals ik al schreef, kunnen we pas weten welk effect ons handelen heeft op 

het moment dat we handelen.

De axioma’s

Je kunt niet niet beïnvloeden

Wie denkt de mogelijkheid te hebben niet te beïnvloeden, komt bedrogen uit.

Elk gedrag, hoe klein ook, zelfs ‘geen’ gedrag, heeft zijn invloed op de om-

geving. Wanneer iemand door zijn overste totaal wordt genegeerd, alsof hij 

er niet is, doet deze overste dan niets? Het lijkt me eerder dat hij een heel 

verhaal vertelt. Daar komt nog bij dat de andere collega’s eveneens worden 

beïnvloed door de negatie en een keuze zullen moeten maken. Je kunt niet 

niet kiezen.

Hierbij denk ik aan een onderzoek naar het – volgzame – gedrag van men-

sen. Een deel van de groep was op de hoogte van het experiment. Een groep 

mensen zit in een lokaal. Op een gegeven moment komt er rook uit de air-
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Het is zelf soms beter te onderbreken en vrijuit te reageren, natuurlijk re-

kening houdend met het bovenstaande. Braaf zitten wachten tot de ander 

klaar is, kan een belemmering zijn voor beide partijen.

Wacht op het goede moment

Het hoeft geen teken van zwakte te zijn om een goed moment af te wachten 

om een moeilijk onderwerp aan bod te laten komen. Vaak is het beter even 

te wachten tot de emoties geluwd zijn. Wanneer je al wat langer over be-

woordingen, woordkeuze en eventuele repercussies hebt kunnen nadenken, 

is de kans groter dat de boodschap beter overkomt.

Excuses maken is een kracht, geen zwaktebod

Excuses aanbieden wordt al eens als een verzwakking van de eigen positie 

gezien. Maar dat is niet waar wanneer de excuses echt en gemeend zijn. De 

eigen fouten durven te zien en dat naar de ander brengen, is heel sterk en 

krachtig en heeft meestal een positief effect, zij het niet altijd direct.

Veerle, 40 jaar, is onlangs gescheiden van haar vrouw Katrien wanneer 

ze in therapie komt. Tijdens de sessies en uit ervaringen met andere 

mensen komt ze tot inzichten waardoor ze zich beter in de positie van 

Katrien kan plaatsen. Dat zorgt voor het besef dat haar aanklachten ten 

opzichte van haar toenmalige partner niet altijd gerechtvaardigd waren. 

Om dat hoofdstuk op een mooie manier te kunnen afronden biedt Veer-

le haar excuses aan. Dat wordt door Katrien enorm geapprecieerd, 

zorgt ervoor dat Katriens afscheidsproces vlotter kan verlopen en dat 

beide dames nog een vriendschapsrelatie met elkaar kunnen hebben.

Gebruik humor niet als wapen

Humor heeft een kracht en is zeker belangrijk in het leven. Daardoor kan 

men zaken doen relativeren of de lont uit het kruidvat halen.

Maar wanneer humor wordt gebruikt om punten te scoren, om de ander 

onderuit te halen of om het onderwerp onder de mat te vegen, dan kan dat 

de problemen nog vergroten (naar Lange, 2006).
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De Roos van Leary

De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communica-

tiemodel waarbij de manier waarop we elkaar beïnvloeden, in ons gedrag 

zichtbaar wordt gemaakt. Het maakt zowel het gedrag (inhoudsniveau) als 

de relatiewens (betrekkingsniveau) duidelijk.

De Roos wordt ingedeeld in vier compartimenten door middel van een ver-

ticale en horizontale as. Hierdoor krijg je onder – boven – tegen – samen. 

Per segment is er nog een opsplitsing. Zo kan iemand in een situatie meer 

‘boven – samen’ reageren of kan er meer nadruk liggen op ‘samen’ en is 

‘boven’ ondergeschikt.

BOVEN - leiden

Kijk eens hoe
goed ik ben

Luister
naar mij

Wij mogen
elkaar

Ik doe wat
jij wilt

Help me
Laat me maar

met rust

Minacht
me maar

Wees bang
voor mij

OFFENSIEF

OPSTANDIG

TERUG-
GETROKKEN

AFHAN-
KELIJK

MEEWERKEND

HELPEND

LEIDEND
CONCUR-
REREND

SAMEN
andermans

belang

ONDER - volgen

TEGEN
eigen
belang

Roos van
LEARY

Gedrag

Relatiewens

Gedragspatronen

De uitwerking van ‘samen-gedrag’, ‘tegen-gedrag’, ‘boven-gedrag’ en ‘on-

der-gedrag’ is grofweg als volgt te omschrijven:



 

 

 

 

 

 

Dit boek is online verkrijgbaar (klik hier) 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033489556/achter+het+gesprek+communicatie+in+psychotherapie
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het 

gesprek

Hoe vaak interpreteren we niet andermans gelaatsuitdruk-
kingen en woorden vanuit ons eigen verhaal en onze eigen 
blik op de wereld? 

Hoe vaak zijn we er ons van bewust dat we vanuit onze 
eigen visie invulling geven aan wat de andere probeert over 
te brengen?

Dit boek bestudeert waar onze interpretaties vandaan komen 
en hoe vaak ze ons sturen in de omgang met anderen. 
Mechanismen die meestal aan ons bewustzijn ontsnappen, 
maar vaak een bepalende invloed uitoefenen op het verloop 
van menselijke interactie, worden door de auteur op een zeer 
bevattelijke manier naar de oppervlakte gebracht en belicht.

Wilt u bewuster omgaan met communicatie in persoonlijke 
en/of psychotherapeutische context?

De praktische technieken en herkenbare voorbeelden uit de 
praktijk maken van dit boek een hulpmiddel om de sterktes 
van communicatie beter te leren kennen, (h)erkennen en 
mogelijke valkuilen te vermijden.

Een weg naar rustiger en effectiever communiceren. 

Vera De Cock is psychotherapeute   Interactionele Vorm-
geving en diensthoofd animatie & ergotherapie  in een 
woonzorgcentrum. Zij bouwde een jarenlange ervaring op 
als hulpverlener in een onthaal-, oriëntatie- en observatie-
centrum in de bijzondere jeugdzorg.
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