
wijkunnennietniet
communiceren

…luidteengevleugeldwoordvandecommunicatieonderzoekerPaulWatzlawick.
Zodratweemensenelkaartegenkomen,krijgtelkeblik,elkgebaar,elkwoordeen
betekenis:zelfsalswijhelemaalnietszeggen,’smorgensindelift,spreektons
zwijgenboekdelen.Ookalswegeforceerdeenanderekantopkijken–jeexstaat
aandebar–,zegtonzeontwijkendeblikalles.
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Communicatievindtaltijdplaatsalsmensenbijelkaarzijnenookoveral:indecon-
ferentiezaalenindekinderkamer,inbedenbijhetsollicitatiegesprek,aandebrui-
loftsdisendemobieletelefoon,bijdekapperenophetbelastingkantoor,bijdeItali-
aanenindeintercity.Wijdoenonswoordjetijdensdevergadering,commanderen
dekinderen,pratendelastigeklantnaardemondensprekendepartnermetgriep
bemoedigendtoe.
Westellendaarbijsteedsweervast:ofhetnuophetwerkisofindeliefde,nergens
komenweverdermeedanmetgoedecommunicatie.Ennietsmaaktmeerbrokken
danslechte.Hetgoedevandezehelezaakis:communicatie–praten,vragen,begrij-
pen,zwijgen–kunjeleren.

Thewaywecommunicatewithothersandwithourselves
ultimatelydeterminesthequalityofourlives.

TonyRobbins

DeGroteAcht
Erisgenoegaanbodvoorhetbeterespreken:dejongeacademicusleertindesollici-
tatietrainingde101antwoordenopdelastigstevragen,deverkoopassistenteoefent
bijdecursusPresentatietechniekendejuisteopkomst,demanagerlaatbijdecoach
deretorischeinishingtouchleggenvoorhetinterviewmetdepers.Gestresteou-
derslereninTriplePhoejekinderenprijst,aanmoedigtenterechtwijst,voorparen
iserDevijftalenvandeliefdealsluisterboekenJeintiemstevijandalspaperback,en
opwegnaarkantoorkomjepercdinsmalltalktopvorm.
Hetlijktwelofelktypegesprekzijneigencommunicatieregelsheeft,enwieophet
werkzelfverzekerdovereindblijft,hoeftdaaromnoglangnietmethetgrootstege-
makmetzijnschoonoudersoverwegtekunnen.Alsofmetelkaarpratenniettochal
moeilijkgenoegis,makenwijhetnogingewikkelderdoortegelovendatheelver-
schillendesituatieselkhuneigentaalvergen.
In werkelijkheid is het allemaal veel eenvoudiger. Want het klopt weliswaar dat
verschillendegesprekkenverschillendeeisenaanonsstellen,maarbijnaderinzien
blijktdatereenteoverzienaantalbasisvaardighedenindecommunicatieisdatelk
gesprek vooruithelpt, onafhankelijk van gesprekspartner, onderwerp en gelegen-
heid.DeGroteAchtzijn:
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bouwsteen1:converseren
Conversatieiselkevormvangesprekwaarbijnietdeinhoudopdevoorgrondstaat,
maardatjejetotelkaarwendt:alsjeelkaarhelemaalnietofslechtsvluchtigkent,
biedteenaangenaampraatjedeopening.Bijzakelijkegesprekkenmarkeertwatbe-
leefdesmalltalkhetbegin-eneindpunt.Metvriendenenfamiliebrengendevele
kleinedagelijkseopmerkingentoewijdingaanenaandachtvoorelkaarover: ‘Hoe
wasjedag?’–‘Wiljenogthee?’–‘Pasgoedopjezelf!’Letmaareensgoedop:prak-
tischelkprivé-enzakelijkgesprekbevatinmeerofminderemateditsoortconver-
satie-elementen.

bouwsteen2:begrijpen
Hetiseenvandebasisbehoeftenvandemensomgehoorenerkenningtevinden.
Eenopenooreneenontvankelijkegeestzijndaaromhetmooistecadeaudatwij
een gesprekspartner kunnen geven. Aandacht voor 100 procent – dat weet de
inancieeldirecteuropwaardeteschatten,datvuurtdenieuweliefdeaan,datdoet
debuurvrouwmetreumagoed.Zelfsdehelemaaltecoolevijftienjarigevaltdaar
heftigop.

bouwsteen3:jepresenteren
SilentMessagesisdetitelvaneenindejarenzeventiggepubliceerdonderzoek.De
AmerikaansepsycholoogAlbertMehrabiansteldedaarinvastdatwijhetmeeste
zonderwoordenuitdrukken.Voorminstens90procentvanheteffectdatwijop
anderenhebben,zijnlichaamshouding,voorkomen,stem,mimiekengebarenver-
antwoordelijk.Styling,stijlenstatusverdienendaaromdeaandacht.Misschienwel
meerdanjezouwillen.

bouwsteen4:formuleren
Deinvloedvandemanierwaaropwijonsinspraakuitdrukken,kanabsoluutniet
wordenoverschat.Diebepaaltnamelijkhoegoedonzegesprekspartneronzege-
dachtenbegrijptenhoebereidwillighijzichervoorlaatwinnen.Bovendientoont
onzemaniervansprekenwiewijzijn,waarwevandaankomen,totwelkesociale
omgevingwijbehoren,hoewedewereldwaarnemenenwaarderen.Ofhetnubij
hetsollicitatiegesprekisofbijeendate–metonzewoordendelenwijnietalleen
maarietsmee,maarwedelenookonszelfmee.Uitdemanierwaaropwijpraten,
leidendeanderenafofwijbijhenpassen.
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bouwsteen5:jeassertiefopstellen
Een groot deel van alle communicatiepogingen heeft tot doel standpunten naar
vorentebrengenenwensenvervuldtekrijgen.Metvriendelijkheidenfatsoenlijk-
heidaanbeidekantenbereikjedaarbijveel,maarnietalles.Wantalshetomper-
soonlijkeinteressesgaat,gaathetweleenshardtegenhard.Datkunjealdanniet
goedvinden,maarjemoeterwelopvoorbereidzijn.Teneersteomdathetdezeker-
heidgeeftdatjebrutaliteitenenonbeschaamdhedenelegantkuntafweren.Enten
tweedeomdatveelconlicteninrookopgaanalstenminsteeenvandegespreks-
partnershethoofdkoelhoudt.

bouwsteen6:verzoenen
Communicatiewetenschapperskunnenredelijkprecieszeggenhoecommunicatie
totstandkomt:wemoetenineengesprekmetanderennetzoanticiperendenop-
lettendreagerenalsinhetverkeer.Alshetstoplichtoporanjespringt,minderenwe
vaart.Alsweopdesnelwegeenilenaderen,doenwedewaarschuwingslichten
aan.Alseentegemoetkomendvoertuigdebochtafsnijdt,wijkenweuit.Geslaagde
gesprekkenwerkennetzo:wepassenop,compenseren,draaienbijenhoudenreke-
ningmetdeander,endatvoordezekerheidlangvoordathetbotst.

bouwsteen7:eenpresentatiegeven
Sprekeninhetopenbaarveroorzaaktveelplankenkoortsennogalwatbuikpijn.Des-
ondanksmoetje,alsjewiltovertuigen,ookkunnenspreken.Waarhetomgaatis
hiereengrondigevoorbereiding:kennisverzamelen,publiekanalyseren,aanpakbe-
denken,afsluitingformuleren,gebruikvanmiddelenplannen,bekendheidopdoen
metdeplaatselijkeomstandigheden,mentaletraining,enproefdraaienincalcule-
ren.Hoebeterjejehebtvoorbereid,desteoplettenderkunjetijdensdevoordracht,
tijdensdepresentatie,ophetseminaropjeluisteraarsingaan.

bouwsteen8:vertellen
Watwijvanonslevenvertellen,karakteriseertons.Onzeverhalenlatenzienofwe
optimistischzijnofjuistpessimistisch,ofweindeetappenvanonslevenbetekenis
waarnemen,enofweonszelfalsvormgeversofjuistalsspeelbalvanhetlotzien.
Hoesteekhoudend,spannendenmooideverhalenvanonslevenindeorenvanan-
derenklinken,hangtnietprimairafvandebiograischefeiten.Hetisveelbeslissen-
derhoewijzelfdegebeurtenissenrangschikken,verbindenenopwaardeschatten.
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Watis‘smarttalk’?
Hetspreektvanzelfdatnietelkvandeacht‘alleskunners’inelkgesprekevenbe-
langrijkis.EnnatuurlijkkanhethelemaalgeenkwaaddeGroteAchtvandecom-
municatiemeteenofanderspeciaalelementalnaargelangdeaanleidinguittebrei-
den.Maarelkvoorzichenallesamenstellendeachtgigantenvandecommunicatie
jeinstaatsmarttecommuniceren:

s sympathiek …omdatjeeendoeleenvoudigerbereiktalsjegesprekspart-
  ner je graag mag. Het relatieniveau bepaalt het inhoudsni-
  veau,nietandersom.
m moeiteloos …omdatdeGroteAchtvanhetcommunicerenuniverselege-
  nieënzijn,diejebijelkgesprekkuntinzettenenjedaaromin
  kortetijdgoedzultbeheersen.
a authentiek … omdat de beste communicatiemiddelen falen wanneer
  iemandnietweetwaarvanhijspreektennietnaleeftwathij
  zegt.
r retorischvaardig …omdatnietalleenvanbelangiswatjezegt,maarookhoe
  begrijpelijkenaanschouwelijkjehetformuleert.
t tactvol …omdatalleendiegenezijnideeënkandoorvoerendiemet
  inlevingsvermogen op anderen ingaat en psychologisch be-
  hendigargumenteert.

Omtepratenzijner(minstens)tweenodig
Communicerenisietswatjesamendoet,metz’ntweeënofineengroterekring.
HetoorspronkelijkLatijnsewoordcommunicarebetekent‘ietsgemeenschappelijk
doen,meedelen,latendeelnemen’.Datklinktsimpel,maarishetniet.Wanthelaas
werktcommunicatienietzoprimitiefalseendrankenautomaat:euroerin,colaer-
uit.Langnietaltijdbereikenwijineengesprekmetanderenwatwewillen.Envaak
brengenweietsheelandersteweegdanweeigenlijkvanplanwaren.
■ Jezegt:‘Evennog,schat.DeuitslagvanFCUtrechtkomtzo.’–eneenmoment

latervaltdedeurhardinhetslot.
■ Jehoudtjeinmeteigenlofenhighpotentialtaal–enkrijgtinhetfunctionerings-

gesprekderaadmeernaarvorentetredenenjebeterteverkopen.
■ Jehoudtmetverstandvanzakeneenbetoogoverdevoordelenvandezuidelijke
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rondwegendeontlastendewerkingdieervanuitgaatvoorhetcentrum–enop
deterugwegbeweertjevriendindatjehetgespreknaarjetoegetrokkenhebten
hethelegezelschaphebtzittenvervelen.

DewaarheidisnietwatAzegt,maarwatBeronderverstaat,luidtdeeerstewetvan
decommunicatie.‘Smartcommuniceren’betekentdusaanzienlijkmeerdanbriljant
formulerenofiemandzelfverzekerdvanrepliekdienen.Hetbetekentwaarnemen
hoedeanderhetgesprekmetonservaart,ofhijernogbijis,ofhijzicherkend,be-
grepen,geanimeerdengoedgehumeurdvoelt.‘Smartcommuniceren’betekentde
interessesengevoelensvandegesprekspartnerwaarnemenenbelangrijkvinden.
Ingaanopdebehoeftenenstemmingenvandegesprekspartnerwerktsympathiek,
maarbovenalhelpthetjeophetinhoudelijkevlak:volgensdetheorievandesociale
uitwisselingwordjealsgesprekspartnerbeoordeeldopde‘opbrengst’diejeande-
renoplevert.Hoeprettiger iemandzich in jeaanwezigheidvoelt,desteeerder is
hijbereidjevoorstellenserieustenemen,tevoldoenaanjewensenofjeaanbodin
overwegingtenemen.
Meethetsuccesvancommunicatiedusnietvooralafaanofjegoedkuntconver-
serenofjejeoptimaalkuntdoengelden.Hetisveelbelangrijkerhetgevoelbijde
anderovertebrengendathijinhetgesprekmetjewordtgewaardeerd,ontspannen
kanzijneneerlijkwordtbehandeld.Altijd.Zelfswanneerheteenseenkeerhard
tegenhardgaat.

Watjeinditboekkuntverwachten
Ditboekisingedeeldvolgensdebasisvaardighedenvandecommunicatie,deGrote
Acht:
1 Converseren
2 Begrijpen
3 Jepresenteren
4 Formuleren
5 Jeassertiefopstellen
6 Verzoenen
7 Presenteren
8 Vertellen
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Bij elk van deze thema’s worden talktools gegeven – suggesties hoe je die basis-
vaardigheidkuntperfectioneren.Aanhetbeginvanelkhoofdstuktrefjebovendien
zelftestsaanmetgedragdatgesprekkenopganghelptengedragdatmisschien
verkeerdeboodschappenuitzendt.Hiervolgenenkelevoorstellenhoejeditaanbod
hetbestkuntbenutten.

bedienjezelfzoalsindesupermarkt
Hetmaaktnietuitofjeditboekklassiekvandeeerstetotdelaatstebladzijdedoor-
leestofjedoelgerichtconcentreertopdieonderdelenvandeGroteAchtdievoor
jouopdatmomenthetinteressantstzijn.Jekuntzelfsgewooneenbeetjedoorhet
boekheenbladerenenaandeganggaanmeteenofmeervandetalktoolswaarjij
speciaalbelangstellingvoorhebt.Erzijnnetzoveelwegentothetdoelalsermoge-
lijkhedenzijnomsmartertecommuniceren.Beschouwdaaromdetechniekenindit
boekalseenvoorstel:kieswelkebijjoupassen,neemzoveelofweinigmeealsje
wilt.Oefenintensiefmetdeuitgezochtetechniekenenslanieuwevoorraadinop
hetmomentdatjezinhebtinmeer.

onderzoekjecommunicatiegewoonten
Vergelijkwatjehebtgelezensteedsmetjeeigenervaringenengedrag.Waarhoud
jeallangrekeningmee?Welkesuggestieskenjealzonderzeooitinpraktijkteheb-
bengebracht?Watweerhoudtje?Waarkunjeietsextra’sdoen?Welkgedragzou
jewillenautomatiseren?Geefeensaanwelkehulpmiddelenjeinjerepertoirezou
willenopnemen.
Veelvanwatinditboekstaat,zaljebekendvoorkomen.Datisookdebedoeling:de
talktoolszijnnietindeeersteplaatsuitgekozenomhunnieuwigheid,maaromhun
nut.Datjemeteenpaarervanalvertrouwdbent,maaktzenietminderwaardevol.
Hetisnietdoorslaggevendofjeeencommunicatietechniekalkent;hetisdoorslag-
gevendhoesuccesvoljediekunttoepassen.

observeerjezelfeens
ElkhoofdstukvanCommunicerenkunjelerenisbomvolinformatie.Daaromishet
nuttigalsjeaanhetbeginvanelkhoofdstuktijdneemtvooreenzelfbeoordeling.
Vuldezelftestsinomtezienhoetyperendeenbepaaldegedragsvormvoorjouis.
Dezelftestslatenjezienwaarjestaat,waarmeejescoortenwaarjenogietsextra’s
kuntleren.Jekrijgteennoghelderderbeeldalsjehetnietalleenbijeenzelfobser-
vatielaat,maargoedevriendenofcollega’somfeedbackvraagt.
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pashetgeleerdemeteentoe
Ditboekrichtzichopbeproefde,inhetdagelijkslevenbruikbare,eenvoudigtoete
passenhulpmiddelen.Probeerhulpmiddelendiejeovertuigenenbevallendaarom
bijelkegelegenheiduit.Besteedervooralaandachtaandatjegesprekspartnerzich
inhetgesprekmetjouprettigvoelt,ofopzijnminstgerespecteerd.Bovendienbe-
langrijk:formuleerheldere,meetbaredoelen:
■	 Ikleterminstensinééngesprekperdagopdatikmijinhoudendeanderlaat

schitteren.
■	 Ikmaakiemandelkedagminstenstweemaaleencompliment.
■	 Ikbrengingesprekkenmethetuiterstzorgvuldigarticulerendeafdelingshoofd

mijnspreeksnelheidéénstreepjeomlaag.

Hetisvolstrektnormaaldatnieuwgedraginhetbeginongemakkelijkenvreemd
aanvoelt. Laat je daar niet door van de wijs brengen. De stevigste bergschoenen
moetenwordeningelopen,dechicstepumpskunneninhetbeginknellen.Maardan
bewijzenzejeookjarenlanggoededienstenenleidenzejenaarnieuwehoogten.



converseren
Hoejeingesprekkomtenbinneneenpaarminuten
eenaangenaamklimaatkuntscheppen

DeMaggioreliepnaardedeur,deeddieopenenzeitegeniemandindehal:
‘Pino,brengonstweekopjeskofieeneenlesmineraalwater.’
Hijkwamterugennamzijnplaatsachterhetbureauweerin.‘Jammerdatwe
nietonmiddellijkeenautonaarVenetiëkondensturen,maarhetistegenwoordig
moeilijktoestemmingtekrijgenvoorritjesbuitendeprovincie.Ikhoopdatueen
aangenamereishebtgehad.’
ZoalsBrunettiuitlangeervaringwist,washetnoodzakelijkdergelijkedingeneen
behoorlijketijdtegeveneneenbeetjetepeileneninhetrondteporrenomzijn
gesprekspartnergoedtekunnentaxeren,endatgingverderdanhetuitwisselen
vanvriendelijkenietszeggendhedenenbeleefdevragen.
DonnaLeon,Doodindenvreemde
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Zelftest:converseren
Eenconversatie,aldushetwoordenboek,iseen‘gesprekalsvormvanmaatschap-
pelijkverkeer’.Ofhetnuaandekeukentafelismetdekinderenofindetrammetde
collega,hetpredicaat‘conversatie’verdienteengesprekalleenalshethetsociale
‘vlooien’endeuitwisselingvanvriendelijkhedendient.Ennietomdeoorzaakvoor
deviervoorLatijntotopdebodemuittezoekenofdenieuwstebezuinigingsmaat-
regelenvandedirectieuiteentezetten.
Hoegedraagjejebijeenprivé-eneenzakelijke‘smalltalk’?Komjeopenengeïnte-
resseerdover?Voelendeanderenzichinhetgesprekmetjouprettig?Kruisvoorelk
gedraghetantwoordaandathetbestopjouvantoepassingis.

 Watbevorderlijkisvoorgesprekken Zelftest
Gedrag Effect Hoevaakgedraagjejezo?
  Meestal Soms Nooit
Opanderenafstappenenzein open,geïnteresseerd

●	 ●	 ●hetgesprekbetrekken
Eengesprekbeginnenmeteen vlot,vriendelijk,

●	 ●	 ●voordehandliggend niet-inspannend
onderwerp
Naargemeenschappelijke aardig,tolerant

●	 ●	 ●puntenzoeken
Veelverschillende interessant,

●	 ●	 ●onderwerpenaanroeren goedgeïnformeerd
Ongeveernetzoveelenlang vlot,aangenaam

●	 ●	 ●pratenalsdeanderen
Belangstellingtonenvoor lexibel,zelfverzekerd,

●	 ●	 ●onderwerpenwaarvanje ontvankelijk
weinigweet
Persoonlijkeinformatie open,onbeschroomd

●	 ●	 ●aanstippen
Ookeenseeneigenpech- metzelfspot,volhumor,

●	 ●	 ●verhaalvertellen sympathiek
Ingaanoponderwerpenwaar- kalm,genereus,sympathiek

●	 ●	 ●overdeanderenthousiastis
Netzoveel,snelofhardpraten sympathiek,aangenaam,

●	 ●	 ●alsdegesprekspartner opdezelfdegollengte
Eigenbijdragenlieverkort stimulerend,onderhoudend

●	 ●	 ●houden 
Naeenredelijketijdafscheid vlot,zelfverzekerd

●	 ●	 ●nemen 


