
inleiding

Stel, je kijkt naar een praatprogramma op tv. Je volgt een verhitte discus-

sie tussen twee tegenstanders. De gespreksleider voedt de discussie met

allerlei ‘ja maar’-beweringen. De deelnemers aan het gesprek worden

nog fanatieker en proberen elkaar de loef af te steken. De gespreksleider

gooit meer olie op het vuur. Nadat je een paar minuten naar de felle dis-

cussie gekeken hebt, besluit je het geluid van de tv uit te zetten. Het praat -

programma gaat nu non-verbaal verder. Nadat je er even hartelijk om hebt

gelachen, is het tijd om wat objectiever te kijken naar wat er gebeurt. Zie

je hoe de deelnemers discussiëren, hoe ze zich druk maken of opwinden?

Hoe ze in hun stoel bewegen en welke arm- en handgebaren ze maken?

Welke uitdrukkingen zie je op hun gezicht? Welke gebaren gebruikt de

gespreksleider? Glimlacht hij, trekt hij een grimas, is hij verbaasd of valt

hij aan? Herken je een patroon? De reclame die het programma vervol-

gens onderbreekt, blijft ook geluidloos. Mensen prijzen met veel woorden

een product aan zonder dat je er iets van hoort. Hun enthousiasme voor

een merk is alleen in beeld te zien en niet te horen. Dat is de wereld van

het non-verbale gedrag. Is hij lachwekkend, vertederend, beangstigend,

opwindend of bedroevend? Wij vinden hem fascinerend. En we hopen dat

jij, door dit boek te lezen, hetzelfde zult vinden.

Wij zijn ervan overtuigd dat non-verbaal gedrag een effectieve ingang

biedt voor gedragsverandering. In dit boek willen we dat duidelijk maken

en overdragen. We bieden je inzicht in de non-verbale aspecten van vier

verschillende gedragsstijlen. Met die vier gedragsstijlen stellen we een

theoretisch kader op in de vorm van de kleurenroos. Daarmee kun je non-

verbaal gedrag observeren en rubriceren. Als je kijkt naar non-verbaal

gedrag, zoals met het geluid uit op de televisie, zie je dat je met non-
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verbaal gedrag zowel in contact als uit contact met je omgeving, en met

jezelf kunt zijn. We zullen het non-verbale gedrag zowel vanuit de in con-

tact-kant als vanuit de uit contact-kant benaderen. Als je effectief wilt

zijn in je gedrag, kun je het beste schakelen tussen verschillende gedrags-

stijlen. Dat lukt alleen als je contact maakt, in contact bent. Alleen dan

kun je je het non-verbale gedrag van andere stijlen eigen maken. 

Waarom willen we non-verbaal gedrag gebruiken als sleutel tot gedrags-

verandering? We zijn in ons werk geïnteresseerd geraakt in non-verbaal

gedrag toen we ontdekten hoe effectief een gedragstraining of coaching

is als je feedback geeft op het non-verbale aspect van gedrag. Als je feite-

lijke informatie over iemands non-verbale uitstraling terugkoppelt, geeft

dat een stevig houvast om met een gedragsverandering te beginnen en

haar vol te houden. Belangrijk daarbij is dat de feedbackgever dat gedrag

niet interpreteert of erover oordeelt. Het enige wat je doet, is iemand

figuurlijk een spiegel voorhouden. De kleurenroos helpt je om die feite-

lijke feedback te geven. Deze feitelijke informatie ondersteunt de inter-

pretaties die we eventueel aan het gedrag willen geven.

Voor communicatietrainers, coaches, therapeuten, maar ook managers,

teamleiders en docenten die feedback geven als een professionele vaar -

digheid zien, is benoemen wat je ziet een belangrijke ingang bij het bege -

leiden van mensen. Een waarneming zonder oordeel maakt de feedback -

ontvanger zich direct bewust van zijn stijl van communiceren. Bovendien

wordt een waarneming zonder oordeel eerder geaccepteerd. 

Als je verschillende non-verbale aspecten van iemand in kaart brengt,

begin je een patroon te zien. Het non-verbale patroon levert daarmee een

persoonlijk profiel op. Met behulp van een interpretatiekader kun je dit

profiel interpreteren. Patronen kunnen zowel als kracht of als last ervaren

worden, afhankelijk van wat het doel van het gedrag is. Je kunt gedrag

veranderen door vanuit je eigen kracht je non-verbale elementen uit

andere gedragsstijlen eigen te maken. De kleurenroos helpt gericht bij de

veranderingsprocessen van individuen. 
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Opbouw van dit boek

Dit boek bestaat uit drie delen. 

In deel I beschrijven we het model van de kleurenroos. In hoofdstuk 1, 2

en 3 leggen we uit wat herhalingspatronen zijn, wat het betekent om in

of uit contact te zijn en hoe onze basale behoeften tot uiting komen in

hoe we communiceren. In hoofdstuk 4 wordt de basis van de kleurenroos

uitgelegd en koppelen we non-verbale patronen aan kwaliteiten en val-

kuilen.

In deel II, hoofdstuk 5 tot en met 8, kennen we de diverse kleuren uit de

kleurenroos toe aan het bijbehorende non-verbaal gedrag, aan de hand

van vier stereotypen: Jan Kordaat, Linde Verbinder, Evert Overzicht en

Wanda Bijzonder. Ook geven we inzicht in de relatie tussen non-verbale

kenmerken en in of uit contact zijn. Ook als je de hoofdstukken uit deel I

niet hebt gelezen, kun je deze hoofdstukken goed begrijpen.

In deel III, hoofdstuk 9 en 10, laten we zien hoe je gedragsverandering

en gedragsontwikkeling kunt stimuleren met behulp van de kleurenroos.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• de kleurenroos als observatiemodel voor non-verbale communicatie

• non-verbale gedragspatronen rubriceren en typeren

• stereotiepe gedragspatronen 

• kracht en kwaliteiten gekoppeld aan stereotiepe patronen

• zwaktes en valkuilen gekoppeld aan stereotiepe patronen 

• gedragsbeelden in en uit contact 

• uit contact-patronen leren voorkomen 

• het non-verbale gedrag van anderen leren lezen

• gedragsverandering realiseren vanuit denken, voelen en handelen

• gedragsontwikkeling realiseren vanuit andere gedragsstijlen

Wij wensen alle lezers een inspirerende ontdekkingstocht toe.
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4 de kleurenroos

4.1 Basisbehoeften

Hoe wij communiceren is rechtstreeks verbonden met onze vitale behoef-

ten. Naast basisbehoeften als eten, drinken en veiligheid, is er ook een

vitale behoefte aan contact met anderen. Tijdens de zwangerschap zijn

we nauw verbonden met de moeder die ons draagt. Deze nauwe verbin-

tenis wordt symbiose genoemd. Sym betekent in klassiek Grieks ‘samen’

en bios betekent ‘leven’. Symbiose is dus het samenleven van twee levens-

vormen. De wederzijdse afhankelijkheid is totaal. Door deze symbiose is

onze basisbehoefte ontstaan om erbij te horen, deel uit te maken van een

groter geheel dan onszelf, en het is een behoefte aan gezamenlijkheid en

saamhorigheid. Na onze geboorte werkt deze behoefte als een soort

navelstreng, waardoor we onze psychologische voeding – warmte, veilig-

heid, geborgenheid – binnenkrijgen. In deze fase is een kind volstrekt

afhankelijk van de moederpersoon die deze voeding geeft. 

Vanuit deze afhankelijkheid worden we langzaam maar zeker onafhanke-

lijk, door vaardigheden als grijpen, zitten, kruipen en praten te ontwikke-

len. Dit proces wordt individuatie of zelfverwezenlijking genoemd. Het

wordt gestuurd door de behoefte een eigen Ik te worden. Een Ik die zich

onderscheidt van anderen, die uniek en onafhankelijk is. De verschillende

levensfasen laten in de eerste twaalf jaar van onze ontwikkeling een

voortdurende dynamiek zien tussen deze twee behoeftepolen, afhanke-

lijkheid versus onafhankelijkheid. Tussen deze twee polen ontwikkelt zich

uiteindelijk ons sociaal-emotionele gedrag. 

Aan de ene kant hebben we dus behoefte om ergens bij te horen,

ergens onderdeel van te zijn, een behoefte aan harmonie. En aan de

andere kant hebben we behoefte om ons te onderscheiden van ande-
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ren, een eigen Ik te ervaren en ons te laten zien. In onze cultuur komen

die twee polen bijvoorbeeld tot uiting in het Oranjegevoel op het

moment dat het Nederlands voetbalelftal aan een groot toernooi mee-

doet. Iedereen is oranje uitgedost en zoekt de gezamenlijkheid op. Na

afloop gaat iedereen weer zijn eigen gang. Dat is het verschil tussen de

behoefte aan vrijheid (ik-behoefte) en de behoefte aan binding (wij-

behoefte).

ik-behoefte: wij-behoefte:

autonomie verbondenheid

individualiteit saamhorigheid

onderscheid gezamenlijkheid

Hieruit volgt dat je mensen hebt die meer van zichzelf uitgaan, gestuurd

door de behoefte aan autonomie en individualiteit. Daarnaast heb je

mensen die zich sterk op de ander richten, gestuurd door de behoefte aan

verbondenheid en saamhorigheid. Beide vertegenwoordigen kwaliteiten.

In het eerste geval zijn dat mensen die goed voor zichzelf weten op te

komen en grenzen durven trekken. In het tweede geval gaat het om men-

sen die gemakkelijk contact leggen, behulpzaam zijn en graag dingen

voor anderen doen. Als je tussen deze twee kwaliteiten kunt schakelen,

krijg je een grotere persoonlijke effectiviteit dan als je alleen een van de

twee stijlen gebruikt. 

4.2 Presentatie

De dynamiek tussen deze twee basisbehoeften bepaalt hoe we ons in het

contact met anderen presenteren. Hebben we veel behoefte aan contact,

dan zal in onze communicatie veel meer gedrag zichtbaar zijn dat gericht

is op de ander. Hebben we meer behoefte aan autonomie, dan zal in onze

communicatie veel minder gerichtheid op de ander en meer gerichtheid

op onszelf zichtbaar zijn.
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Daarnaast kun je in hoe we met beide basisbehoeften omgaan een

onderscheid maken tussen actief en reactief. Presenteer je je actief of pre-

senteer je je reactief? Met andere woorden: begin je uit jezelf of reageer

je op een startsignaal? Deze vier dimensies kun je in het volgende schema

zetten:

actief

ik-gericht ander-gericht

reactief

Als we gedragskenmerken aan de twee assen gaan koppelen, ontstaat

het volgende model: de kleurenroos. In de kleurenroos zijn vier gedrags-

segmenten te onderscheiden met ieder zijn eigen kenmerken.
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actief

initiatiefrijk
actief aanwezig

zaken aanpakken
veel aan het woord

ander-gericht

ondersteunend
behulpzaam

sfeerverzorgend
coöperatief

ik-gericht

eigen geluid
ander geluid

onderscheidend
anders 
ad rem

reactief

afwachtend
luisterend

ruimte gevend
geduldig

rustig



5 het rode type

5.1 Jan Kordaat 

Jan heeft in zijn drukke agenda een gaatje gevonden om op bezoek te gaan

bij een collega die een jubileum viert op de zaak. Om te voorkomen dat hij

met zijn auto in de vrijdagmiddagfile vast komt te zitten – iets waaraan hij

een enorme hekel heeft – besluit Jan met zijn mountainbike te gaan. In een

flink tempo passeert hij een lint langzaam rijdende auto’s en is tevreden

over de keuze die hij heeft gemaakt. Bij kantoor aangekomen snelt hij met

grote passen naar binnen en groet in het voorbijgaan de receptioniste. Met

twee treden tegelijk loopt Jan de trap op. In de gang hoort hij het geroeze-

moes van de receptie en beent daar in een hoog tempo naartoe. Bij de deur-

opening botst hij bijna tegen de werkstudent met een dienblad met

champagne voor de gearriveerde gasten. Al lopend neemt Jan het wel-

komstdrankje aan en gaat hij naar het midden van de zaal. Verschillende

gasten kijken hem aan. Jan herkent veel collega’s, die hij met een korte knik

groet. Al snel heeft hij de jubilaris in het vizier. Jan loopt met grote passen in

een rechte lijn door de converserende groepjes heen naar hem toe. De

andere gasten zien hem aankomen en doen snel een stap opzij om Jan door

te laten. De jubilaris heeft Jan inmiddels gespot en lacht hem toe. Hoewel

de jubilaris nog in gesprek is met een gast, steekt Jan zijn hand naar hem

uit en feliciteert hem luidruchtig en met een stevige handdruk met het

behaalde jubileum. Jan begint meteen te vertellen hoe hij hier zo snel geko-

men is en heeft onmiddellijk alle aandacht.

5.2 Drijfveren en overtuigingen

Wat Jan drijft, is zijn behoefte aan oplossingen. Hij wil concrete resultaten

bereiken. Niet aarzelen, maar doen. Risico nemen en fouten maken hoort
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