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INLEIDING

Met dit boek willen we iedereen ondersteunen, die communicatieve vaardigheden
wil verbeteren.

Dit boek biedt beknopte theoretische handvatten om communicatie tussen mensen
te verklaren en te verbeteren. Een boek met vragen, opdrachten en oefeningen voor
iedereen die in zijn (toekomstige) beroep communicatieve vaardigheden wil
verbeteren.

De didactiek
Het grote vaardighedenboek kent een cyclisch didactisch model.

Ieder hoofdstuk is gericht op oefening, reflectie en abstractie. Het oefenen komt tot
uitdrukking in de oefeningen waarmee ieder hoofdstuk eindigt. Het reflecteren is
mogelijk met de vragen en nabesprekingsvragen. Het abstraheren komt tot
uitdrukking in de communicatietheorie, die overigens verlevendigd wordt met
allerlei herkenbare voorbeelden.
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De opbouw
Het grote vaardighedenboek bestaat uit twee delen: In het eerste deel nemen we
de lezer mee langs de fasen van het communicatieproces: coderen, verbaal en
non-verbaal communiceren, luisteren, vragen stellen en samenvatten.

Het tweede deel behandelt vijftien communicatie-/gespreksvormen waarmee de
deelnemer te maken kan krijgen.

Vijftien communicatie/gespreksvormen:
• slechtnieuwsgesprek
• klachtengesprek
• zakelijk adviesgesprek
• emotioneel adviesgesprek/probleemgesprek
• voorlichtingsgesprek
• verwijzingsgesprek
• sollicitatiegesprek
• kritiekgesprek
• functioneringsgesprek
• beoordelingsgesprek
• onderhandelingsgesprek
• verkoopgesprek
• baliegesprek
• telefoongesprek
• mondelinge presentatie.

Van iedere communicatie-/gespreksvorm worden doelstelling, structuur en specifiek
vaardigheden behandeld. En: oefeningen met nabesprekingsvragen voor een
optimale integratie tussen theorie en praktijk.

Veel plezier en succes bij het werken met dit boek.
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H O O F D S T U K

01
COMMUNICEREN IN STAPPEN

Inhoud hoofdstuk
1.1 Communiceren tussen zender en ontvanger
1.2 Coderen
1.3 Boodschap en medium
1.4 Decoderen: de interpretatie
1.5 Tweerichtingsverkeer
1.6 Samenvatting

Ben jij je ervan bewust dat je communiceert in stappen? Wanneer je een gesprek
voert, doe je dat stapsgewijs. Je begint immers niet zómaar te praten. Je hebt een
doel en je kiest de taal die de ander begrijpt. Verder controleer je misschien of de
ander je goed begrepen heeft. Eigenlijk allemaal onbewuste stappen, dus!

In dit hoofdstuk maak je kennis met basisbegrippen uit dit communicatieproces. Je
wordt je ervan bewust dat communicatie een proces in stappen is. Iedere stap vereist
verschillende communicatieve vaardigheden. In dit hoofdstuk krijg je een globaal
beeld van het communicatieproces. In de hoofdstukken 3 t/m 5 gaan we uitgebreid
in op de vaardigheden die hierbij belangrijk zijn.
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Communiceren tussen zender en
ontvanger

1.1

Stel je eens een brief voor. Die heeft zowel een (af)zender als een ontvanger. Ditzelfde
geldt ook voor een gesprek tussen twee personen. Denk maar eens aan een gesprek
dat je voert met een studiegenoot: ‘Hoe laat beginnen morgen de lessen?’ Jouw
studiegenoot antwoordt: ‘Om half negen.’ Jij bent zender, jouw studiegenoot is
ontvanger.

Als je een gesprek voert met een ander, is er dus een zender en een ontvanger.
Overigens wisselen zender en ontvanger tijdens een gesprek steeds van rol. Logisch,
want als je ontvanger bent en je geeft antwoord, dan ben jij ineens zender geworden.

Degene die het woord neemt, is zender, degene die luistert, is ontvanger. Als de
ontvanger daarna het woord neemt, is hij dus zender geworden. In hoofdstuk 4 zien
we dat er niet alleen informatie-uitwisseling is met woorden. Dit kan ook met
gebaren en gezichtsuitdrukkingen.
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Kun je aan de telefoon alléén ontvanger zijn?

Je hebt in de communicatieleer interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie.
Interpersoonlijke communicatie is communicatie tussen twee of meer mensen. Dat
is bijvoorbeeld in een telefoongesprek tussen twee mensen. Maar ook wanneer een
docent uitleg geeft aan een groep ontvangers. Interactie is een andere term die we
gebruiken om aan te geven dat er menselijk contact is tussen zender(s) en
ontvanger(s).’

Bij intrapersoonlijke communicatie zijn zender en ontvanger één persoon. Dit is de
communicatie die je ‘met jezelf’ voert. Bijvoorbeeld: Je moet een collega iets
vervelends vertellen. Je voert ‘in je hoofd’ alvast het waarschijnlijk moeilijke gesprek
dat je gaat voeren. Als iemand zegt dat hij ‘bij zichzelf te rade gaat’, heeft hij het dus
eigenlijk over intrapersoonlijke communicatie. Tot slot van deze paragraaf nog een
eenvoudige definitie van communicatie:

Communicatie =
het overdragen van informatie tussen zender en ontvanger

Het overdragen van informatie (communiceren) vindt dus plaats in een proces
tussen zender en ontvanger. In de volgende paragraaf zien we dat de eerste stap in
dat proces coderen is.
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Coderen1.2
S P O R T  O P  T V
Johan en Petra zijn een stel. Ze zijn naar een receptie geweest. Om 18.00
u rijden ze samen naar huis. Petra bestuurt de auto. Johan wil om 18.45
u thuis zijn omdat dan Studio Sport begint.

Het is ruim drie kwartier rijden. Petra weet niet dat Johan om 18.45 u
thuis wil zijn. Ze rijden ongeveer driehonderd meter vóór een kruising
waar een verkeerslicht op groen staat. Johan denkt bij zichzelf: ‘Geef
effe gas Petra, dan kunnen we er nog door, ik heb haast want Studio
Sport begint zo.’ Maar Johan zegt dat liever niet zoals hij dat denkt. Ze
hebben al eens ruzie gehad over hard rijden. Maar ook over het feit dat
Johan zich weleens met Petra's rijstijl bemoeit. Aan de andere kant wil
hij Studio Sport zien, bevorderen dat Petra gas geeft en nog snel even
door dat groene licht rijdt.

Het proces dat zich in het voorbeeld in Johans hoofd afspeelt, is de eerste stap uit
het communicatieproces: coderen. Coderen betekent dat je de informatie die je wilt
overdragen omzet (codeert). Dat doe je in een mededeling die voor de ontvanger
begrijpelijk is. Je bepaalt wat je communicatiedoel is en wat je moet overdragen
om dat doel te bereiken.
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Coderen is dus de intrapersoonlijke communicatie die zich ‘in’ de zender afspeelt.
Coderen is:
• bedenken waarom je iets wilt zeggen
• bedenken wat je wilt zeggen
• bedenken hoe je het zo gaat zeggen zodat het voor de ontvanger begrijpelijk is.

Kunnen interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie tegelijk
plaatsvinden?
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Neemt iemand in een vergadering het woord? Weet hij halverwege zijn betoog niet
wat hij wil zeggen? Dan codeert hij slecht. Coderen heeft alles te maken met
voorbereiden. Het is een van de belangrijkste fasen uit het communicatieproces
omdat alle communicatie met coderen begint. Hoofdstuk 3 gaat over de vaardigheden
die van belang zijn bij coderen.

Johan heeft zijn codering klaar en gaat iets zeggen. In de volgende paragraaf kijken
we naar boodschap en medium.

Boodschap en medium1.3
H A A S T
Johan heeft haast. Hij wil Studio Sport zien. Hij wil Petra vragen of ze
even gas wil geven, zodat ze nog door het verkeerslicht kunnen rijden.
Maar hij wil niet de indruk wekken dat hij zich met Petra's rijstijl
bemoeit. Dus zegt hij: ‘Dat verkeerslicht staat op groen.’

We zijn nu aangekomen bij de volgende fase in het communicatieproces: ‘Boodschap
en medium’. Een boodschap bestaat uit een inhoud en een bedoeling. Een boodschap
bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit bedoelingen, gebaren, intonatie,
klemtoon en dergelijke. Zo is de letterlijke boodschap in ons voorbeeld: ‘Dat
verkeerslicht staat op groen.’ Maar tussen de regels door bedoelt Johan: ‘Geef effe
gas, ik heb haast.’
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Het medium is het kanaal dat je gebruikt om een boodschap over te dragen. Johan
gebruikt een mondelinge mededeling om zijn boodschap over te dragen. Er zijn
natuurlijk veel meer media om te communiceren. Denk maar eens aan schriftelijke
communicatievormen, telefoon, of e-mail.

In het communicatieschema zijn ‘boodschap en medium’ één fase. Logisch, want
de boodschap komt altijd tegelijkertijd via een bepaald medium binnen. Bovendien
beïnvloedt het medium dat je kiest of jouw boodschap overkomt. Denk maar eens
aan een handschrift dat niet te lezen is of iemand die binnensmonds spreekt en
daardoor onverstaanbaar is.

Wat is hier de boodschap, en wat het
medium?
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