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Inleiding 
Als berger moet je praktisch ingesteld zijn, maar ook oog hebben voor procedures en de omgang met 
anderen. Houd rekening met anderen. Bij de uitoefening van je werkzaamheden heb je te maken met 
diverse soorten opdrachtgevers, andere hulpverleners, particulieren en collega's. Om prettig en 
effectief te kunnen werken is het van belang dat je iedereen in zijn waarde laat en rekening houdt 
met ieders belang en rol. De wijze waarop we met elkaar samenwerken hangt deels af van de 
taakverdeling en rol die een ieder heeft. 
 
Eisen aan een berger 
Een berger moet sterk in zijn schoenen staan, je moet bestand zijn tegen botte opmerkingen, je moet 
zelfvertrouwen uitstralen en integer zijn. Je moet een flinke dosis vakdeskundigheid, mensenkennis en 
sociale vaardigheden bezitten om te kunnen functioneren. Communicatie en gedrag spelen hierbij een 
grote rol. In dit onderdeel van de cursus wordt nader ingegaan op het begrip communicatie en welke 
aspecten daarbij een rol spelen. 
 
Houding naar de klant 
Het is goed je eens te realiseren wat je rol is als je met anderen communiceert. Als berger kom je op 
een ongeval locatie om een klus te klaren. Je moet ervoor zorgen dat de weg zo snel mogelijk weer 
vrij komt voor het overige verkeer, maar je mag de zakelijke kant van een berging niet vergeten. Ook 
als je in opdracht een auto naar een andere locatie vervoert, moet je er allereerst voor zorgen dat de 
last heelhuids zonder (extra) beschadigingen wordt overgebracht, en de vervoerskosten beperkt 
blijven. 
 
Imago vorming 
De berger opereert vaak zelfstandig, maar maakt deel uit van een organisatie. Je fungeert tijdens je 
werk als ambassadeur van je bedrijf en de opdrachtgever. Door je houding en gedrag bepaal je hoe 
buitenstaanders en klanten over het bergingsbedrijf gaan denken. Dat beeld, die mening, dat oordeel, 
is gebaseerd op ervaringen die de klant heeft met het bedrijf. Of dat oordeel positief is, hangt af van 
de kwaliteit van de dienstverlening, producten en het personeel. Het is dus van belang dat je 
voldoende deskundigheid hebt op het vakgebied, goed omgaat met gereedschappen en apparatuur, 
snel en accuraat werkt en op een correcte manier communiceert met de klant. 
 
Iedereen kent wel situaties waarbij hij als klant het gevoel kreeg dat hij absoluut niet belangrijk was. 
We noemen dat "lokettengedrag". Ook slordigheid, haast en onzorgvuldigheid geven een klant al snel 
de indruk dat hij niet belangrijk is. Op basis van die (beperkte) ervaringen ontstaat al snel een mening 
over de betreffende instantie of het bedrijf. En daar blijft het niet bij. Uitzonderlijke en negatieve 
ervaringen worden doorverteld aan collega’s, familie en vrienden. Omdat een berging vaak een 
ongewone situatie is voor de klant kun je er op rekenen dat iedereen weet hoe de berging is 
uitgevoerd. Bedenk dus dat een correcte houding naar de klant bepalend is voor de manier waarop er 
naar jou, je bedrijf en de opdrachtgever gekeken wordt. 
 
Omgang met klanten 
Niet iedere klant reageert op dezelfde manier als je met hem praat. Voor je met een ander in contact 
treedt, is het belangrijk om je te verplaatsen in de situatie waarin de klant zich bevindt. Welke 
belangen spelen er, waar wordt prijs op gesteld en welke emoties spelen er. Je merkt dat er een groot 
verschil kan zijn tussen de communicatie met particulieren die zojuist hun eigen auto in elkaar hebben 
gereden en mensen die beroepsmatig op de weg vertoeven. Ook de mate waarin persoonlijk letsel is 
ontstaan, bepaalt mede hoe getroffenen reageren. 
 
Belangrijke omgangsregels zijn: 
 
 Wees beleefd en blijf beleefd. 
 
 Groet bij het komen en weggaan. Probeer vriendelijk te blijven en druk je fatsoenlijk en 

verstaanbaar uit. Spreek de ander aan met “U”, als het iemand is die boven je staat, of iemand 
die je niet kent. De betreffende persoon zal zelf aangeven of je mag tutoyeren. 
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 Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt, maar doe dat rustig en vriendelijk. Geef zelf ook 
vriendelijk en rustig uitleg als dat nodig is. 

 
 Als je het niet eens bent met wat er wordt gezegd, zeg dat dan op een vriendelijke manier. 
 
 Als je iets niet weet, draai daar dan niet omheen maar zeg dat je het uitzoekt of naar een 

oplossing zoekt en met een voorstel komt. 
 
 Als je kritiek krijgt, probeer daar dan rustig op te reageren. Het taalgebruik en de manier waarop 

je met elkaar omgaat, zijn ook afhankelijk van leeftijdsverschillen. Je moet er rekening mee 
houden dat mensen zich behoorlijk gekwetst kunnen voelen door bepaald taalgebruik. 
 

Iedereen kent het woord communicatie. Communiceren doen we allemaal, iedere dag. Je zult dus met 
heel verschillende mensen goed moeten communiceren. Daarover gaat dit hoofdstuk. We leggen eerst 
uit wat communicatie is. Daarna gaan we in op de verschillende soorten communicatie en welke 
storingen er kunnen voorkomen. Vervolgens vertellen we aan welke voorwaarden je moet voldoen om 
goed te communiceren. Communicatie kan zowel schriftelijk als mondeling. We behandelen het 
telefoongesprek, e-mail gebruik en de voice-mail. 
 
Communicatie is het overdragen van informatie van zender naar ontvanger. In deze omschrijving zijn 
drie begrippen belangrijk: 
 
 Zender 

Dat is de persoon die de informatie geeft, de persoon die de boodschap uitzendt. 
 

 Ontvanger 
Dat is de persoon tot wie de zender zich richt. Het is degene die de boodschap ontvangt, voor wie 
de informatie bedoeld is. 
 

 Informatie 
Dat is de boodschap die overgedragen wordt. De woorden 'zender' en 'ontvanger' zijn eigenlijk 
radiotermen, maar maken goed duidelijk wat bedoeld wordt. 

 
We geven een voorbeeld 
Jij zegt ‘goedemorgen’ tegen je collega. Jij bent de zender, degene van wie de boodschap uitgaat. 
Goedemorgen: is de boodschap, het is de gedachte die je over wilt brengen aan je collega. 
Je collega is de ontvanger, degene tot wie jij je richt met je boodschap. Bij normale communicatie 
ontlokt zo'n boodschap als 'goedemorgen' een reactie aan de ontvanger. Je collega wenst jou ook een 
'goedemorgen'. Hij reageert dus op jouw boodschap en is daarmee zender van een nieuwe 
boodschap. De oorspronkelijke zender, dat was jij, is nu ontvanger. 
 
In een gesprek ben je wisselend zender en ontvanger. De ene keer praat je (zenden) en het volgende 
moment luister je (ontvangen). Een gesprek tussen twee mensen kun je in een schema weergeven in 
de vorm van een kringloop: 
 
Als mensen elkaar begrijpen dan kun je zeggen dat de communicatie tussen hen gelukt is. De 
boodschap van de zender is dan ongeschonden bij de ontvanger aangekomen en begrepen. De 
zender drukt zich goed uit, praat of schrijft duidelijk, de boodschap is helder en de ontvanger luistert 
of leest goed. Het doel van communicatie is dat de boodschap goed overkomt en dus dat de 
communicatie effect heeft. 
 
Een boodschap overbrengen kan op verschillende manieren gebeuren: praten, schrijven, lachen, 
staren, ‘ja’ knikken, stampvoeten en ga zo maar door. Communiceren kun je op verschillende 
manieren. We laten je zien welke soorten onderscheiden worden. 
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Schriftelijke communicatie 
Schriftelijke communicatie is het zenden of ontvangen van een boodschap door geschreven woord. 
Een boodschap op papier, zwart op wit. Voorbeelden zijn: boek, krant, aantekeningen, schriftelijke 
examenvragen, aanmeldingsformulier, contract, tekst op een beeldscherm, brief, verslag. Schriftelijke 
communicatie is altijd nodig als er sprake is van de volgende zaken: 
 
 Financieel belang. 
 
 Afwijking van eerder gemaakte afspraken op hoger niveau. 
 
Mondelinge communicatie 
Mondelinge communicatie is het zenden of ontvangen van een boodschap door het gesproken woord. 
Voorbeelden zijn: gesprek, radionieuwslezer, TV sport verslaggevers, toespraak. 
 
Mondelinge communicatie is met woorden (verbaal) en zonder woorden (non-verbaal). Zonder 
woorden communiceer je bijvoorbeeld door een bepaalde gezichtsuitdrukking, door gebaren te 
maken, stemgebruik, de toon waarop je iets zegt, je houding of een oogopslag. Op papier is het 
onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie heel duidelijk, maar in de praktijk lopen de 
beide vormen steeds door elkaar heen. Je zegt iets tegen een collega, dat is dus verbale 
communicatie. Maar daarbij maakt het veel uit op welke toon je het zegt, dat is de non-verbale 
communicatie. De betekenis van wat je zegt, wordt dus beïnvloed door hoe je het zegt. Stel je voor 
dat je op norse toon tegen een collega zegt: ‘Dat heb je goed gedaan, Peter.’ Dan is het effect van die 
boodschap anders dan wanneer je het vriendelijk zegt. 
 
Eén en tweezijdige communicatie 
Bij éénzijdige communicatie heeft de zender tijdens de communicatie geen rechtstreeks contact met 
de ontvanger. Terwijl je dit leest is er sprake van éénzijdige communicatie. Alle voorbeelden die we 
genoemd hebben bij schriftelijke communicatielijnen zijn ook voorbeelden van éénzijdige 
communicatie. De reacties van de ontvanger maken geen deel uit van het communicatieproces tussen 
zender en ontvanger. 
 
Bij tweezijdige communicatie hebben de zender en de ontvanger rechtstreeks contact met elkaar en 
zijn ze afwisselend zender en ontvanger. Voorbeelden zijn: een gesprek, een interview en een 
mondeling examen. 
 
Inhoudelijk en relationeel aspect 
Communicatie is informatie uitwisselen: er gaan boodschappen over en weer. Een boodschap bestaat 
uit feiten en meningen. Dat is het inhoudelijke of zakelijke deel van de boodschap, bijvoorbeeld: ‘Geef 
me die steeksleutel eens aan.’ Maar als je met elkaar communiceert, breng je behalve feiten en 
meningen ook stemmingen en gevoelens over. Dat is het relationele deel van de boodschap, 
bijvoorbeeld: ‘Ik ben boos op je.’ Beide delen van de communicatie kun je op een verbale en op een 
non verbale manier overbrengen. 
 
Voorbeeld 
Je kijkt heel boos en je zegt: ‘Geef me die steeksleutel.’ 
Het relationele deel van de boodschap is non-verbaal en het inhoudelijke deel is verbaal. 
 
Je zegt: ‘Ik ben heel boos op je, geef me die steeksleutel.’ 
Het inhoudelijke en het relationele deel zijn allebei verbaal. 
 
Hoe je boodschap op een ander overkomt, wordt dus bepaald door: 
 
 Wat je zegt: het inhoudelijke aspect. 
 
 Hoe je het zegt: het relationele aspect (toon, gezichtsuitdrukking, gebaren, lichaamshouding). 
 
Mensen hebben vast wel eens een opmerking gemaakt over je: 
 



  
 Naar inhoudsopgave 

    5

 Stem 
 
 Gezichtsuitdrukking 
 
 Gebaren 
 
 Houding 
 
Je kunt dus over het algemeen iets zeggen over wat je sterke kant en je zwakke kant is van: 
 
 Wat je zegt. 
 
 Hoe je het zegt (toon, houding, gebaren, gezichtsuitdrukking). 
 
Dit is iets om over na te denken. 
 
Waarnemen en interpreteren 
Interesse is belangrijk in het contact tussen jou en je gesprekspartner. Let dus goed op of je 
gesprekspartner belangstelling toont. Daarbij speelt zowel de verbale als de non-verbale 
communicatie een rol. 
 
Pas op met interpreteren 
Als je waarneemt dat tijdens een gesprek je gesprekspartner steeds een andere kant uitkijkt of 
onderuitgezakt zit (non-verbaal gedrag), hoeft dit niet te betekenen dat hij ongeïnteresseerd is. Neem 
de waarneming serieus, maar ga dit gedrag niet onmiddellijk interpreteren. Interpreteren is iets 
uitleggen op een manier waaruit blijkt hoe jij het opvat. Het is belangrijk dat je eerst bij je 
gesprekspartner nagaat wat er aan de hand is. Dat doe je het beste door de gesprekspartner een ik 
boodschap te geven. Dat zijn boodschappen die geformuleerd zijn vanuit jezelf. Ze beginnen 
bijvoorbeeld met: ‘Ik merk [...]’, ‘Ik zie [...]’, of met: ‘Ik vraag me af [...].’ 
 
Tips 
 
 Wacht zo lang mogelijk met interpreteren van je waarneming. 
 
 Ga na of je voldoende tijd besteed hebt aan contact leggen met je gesprekspartner. 
 
 Geef je gesprekspartner ‘ik boodschappen’. 
 
 Vraag eerst aan je gesprekspartner of hij het gesprek nuttig vindt. 

 
 Vraag daarna of er andere dingen aan de hand zijn. 
 
Storingen in de communicatie 
Tijdens de reis van de boodschap van de zender naar de ontvanger kunnen er allerlei dingen 
gebeuren die de communicatie negatief beïnvloeden. Deze storingen noemen we ruis. We 
onderscheiden externe ruis en interne ruis. Naast externe en interne ruis, speelt het referentiekader 
ook een rol bij storingen in de communicatie. 
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Externe ruis 
Hoe vaak zeggen we niet: ‘Wat zeg je?’, omdat er net een auto of trein langskomt, of omdat ergens 
een deur hard dicht gaat. We noemen dit externe ruis. Andere voorbeelden van externe ruis zijn: 
 
 Piepende autoremmen. 

 
 Mensen die door elkaar praten. 
 
 Een radio die (te) hard aanstaat. 

 
 Een laatkomer die de vergadering binnenstormt en hard ‘goedemorgen’ roept. 
 
 Onderonsjes tijdens een toolbox meeting. 
 
 Jargon. In dit soort gevallen is sprake van storingen van buitenaf. 
 
Interne ruis 
Met interne ruis bedoelen we dat de verstoring van de communicatie in het hoofd van de zender of de 
ontvanger begint. We geven enkele voorbeelden van interne ruis: 
 
 De zender kan er bijvoorbeeld vanuit gaan dat de ontvanger goed op de hoogte is, terwijl dat niet 

zo is. De zender geeft dan een boodschap die de ontvanger niet begrijpt. 
 
 Ook als de zender of ontvanger een kater van een avondje stappen heeft, zorgt dat voor interne 

ruis. Als de ontvanger bijvoorbeeld hoofdpijn heeft, is zijn concentratie ver te zoeken. 
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Referentiekader 
Tijdens je leven bouw je kennis, verklaringen en oordelen op over de werkelijkheid. Dit kan te maken 
hebben met cultuur, opvoeding, onderwijs en ervaringen die je in je leven hebt opgedaan. Deze zaken 
bepalen in hoge mate hoe je, je gedachten en gevoelens omzet in taal en lichaamstaal en hoe je 
interpreteert wat anderen communiceren. Deze kennis, verklaringen en oordelen over de werkelijkheid 
noemen we het referentiekader. Je referentiekader kleurt je boodschap. De zender communiceert 
vanuit zijn eigen specifieke referentiekader en de ontvanger geeft de informatie die hij ontvangt een 
eigen specifieke betekenis die overeenkomt met zijn referentiekader. 
 
Aangezien de referentie kaders van twee mensen nooit helemaal gelijk zijn, is er altijd sprake van 
enige betekeniswijziging tijdens de informatieoverdracht. Hierdoor kan een boodschap helemaal 
verkeerd overkomen. Neem nu bijvoorbeeld het begrip ‘hond’. Voor wie een hond als huisdier heeft, 
roept dit begrip gevoelens op van sympathie, genegenheid en trouw. Wie echter door een hond is 
aangevallen is, houdt er misschien eerder gevoelens van angst, bedreiging of wantrouwen aan over. 
 
De ene ziet zijn hondje echt als zijn kind, vertroetelt en knuffelt het, terwijl de andere hier werkelijk 
van walgt en niet begrijpt dat je een dergelijke relatie kan hebben met een dier! Beide gaan ze het 
begrip ‘hond’ op hun eigen manier inkleuren. Als je tot een goede communicatie wil komen, zul je dus 
elkaars invulling van het begrip moeten aftasten of controleren via het stellen van vragen. 
 
Referentiekaders bevatten ook heel wat vanzelfsprekendheden. Wat voor jou volkomen normaal is of 
routine is geworden, kan voor de ander totaal onbegrijpelijk zijn. Bijvoorbeeld, een uitzendkracht die 
voor het eerst in een fabriek komt werken. Het gebeurt vaak dat de nieuwkomer op in een korte tijd 
heel wat uitleg krijgt over programma’s, knoppen en bedieningshendels, en dat hij er dan alleen voor 
staat. De persoon die uitleg gaf, vertrok vanuit zijn eigen vanzelfsprekendheden. Wanneer de 
uitzendkracht de volgende dag niet op het werk verschijnt, is men verbaasd. Men denkt al gauw dat 
de uitzendkracht niet gemotiveerd was of dat het iemand was die niet wilde werken. 
 
Voorwaarden voor goede communicatie 
De communicatie is geslaagd als de boodschap van de zender goed bij de ontvanger aankomt en ook 
begrepen wordt. We hebben net gezien dat zowel bij de zender, als bij de ontvanger iets met de 
boodschap fout kan gaan, waardoor er storingen optreden in de communicatie. We moeten dat 
natuurlijk zien te voorkomen, want anders komt de boodschap niet of verkeerd over en dat is jammer 
van alle moeite. Wil een gesprek goed verlopen dan is er één persoon aan het woord en de rest is 
ontvanger of zijn ontvangers. De belangrijkste gespreksregel is: luisteren als iemand tegen je praat en 
duidelijk praten als je aan het woord bent. 
 
Er zijn nog meer oorzaken aan te wijzen waardoor de communicatie soms niet goed verloopt. 
Hierdoor komt de boodschap niet of niet goed over. Het moment (tijdstip) waarop de boodschap 
wordt uitgezonden kan verkeerd gekozen zijn, waardoor het 'niet overkomt'. Het kan ook tè laat zijn, 
waardoor er geen rust meer is om de boodschap goed te zenden of goed te ontvangen. De boodschap 
wordt slecht uitgedrukt in geschreven of gesproken taal, waardoor het voor de ontvanger heel 
moeilijk wordt om het te begrijpen. Kortom, de communicatie heeft het meeste effect als zowel de 
zender als de ontvanger goed geconcentreerd zijn en de boodschap helder geformuleerd wordt. 
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Aandachtspunten bij het spreken (zenden) zijn: 
 
 Verstaanbaarheid. Duidelijk en hard genoeg spreken. 
 
 Spreeksnelheid. Het tempo moet goed zijn, dus niet te snel en niet te langzaam. 
 
 Duidelijke taal: goede woordkeuze, taal die goed te begrijpen is. 
 
 Let op hoe je spreekt tegen de luisteraar(s), pas je toon aan, aan de ontvanger. 
 
 Zorg er tijdens het gesprek voor dat de verbale en non-verbale communicatie bij elkaar passen. 
 
 Kijk de ontvanger aan tijdens het gesprek. Zo benadruk je het belang van wat je zegt. 
 
 Gebruik voorbeelden. Gebruik zonodig papier als je iets wilt verduidelijken. 
 
 Als je tijdens het gesprek over je gevoelens praat, doe dit dan in de ik-vorm. 
 
 Wanneer je het idee hebt dat de ontvanger de communicatie belemmert, beschrijf dan die 

belemmeringen. Doe dit zonder te waardeoordelen of te interpreteren. 
 
 Controleer tijdens het gesprek zo veel mogelijk of de boodschap overkomt. Vraag de ontvanger: 

“Is het duidelijk wat ik zeg?’ of: “Moet ik nog iets uitleggen?” 
 
Aandachtspunten bij het luisteren (ontvangen) zijn: 
 
 Luister actief dat wil zeggen: concentreer je op wat er gezegd wordt (niet alleen horen, wat je wilt 

horen). 
 
 Probeer de kern te begrijpen. 
 
 Kijk degene aan die tegen je praat. 
 
 Let er op hoe de ander spreekt en hoe jij luistert. 
 
 Je kunt knikken als je het begrijpt (is een reactie geven aan de zender). 
 
 Je kunt iets vragen als je het niet begrijpt. 
 
 Zorg voor een ontspannen en rustige houding. 
 
 Stimuleer de ander om door te gaan met zijn verhaal. Dat betekent dat je op het juiste moment 

moet hummen en knikken. 
 
 Als de zender is uitgesproken, controleer dan of je begrepen hebt wat de boodschap is. Dat doe je 

door bijvoorbeeld samen te vatten. Natuurlijk kun je ook vragen stellen die de boodschap kunnen 
verduidelijken. 

 
 Let op het non-verbale gedrag van de zender. Let ook op je eigen non verbale gedrag. 
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Valkuilen 
Werknemers in een bedrijf hebben onderling voortdurend contact met elkaar. Ze moeten bijvoorbeeld 
overleggen, een verzoek of een klacht indienen, vrij vragen, of een opdracht geven of krijgen. Dat 
contact moet goed verlopen. Goede communicatie is noodzakelijk om de samenwerking en 
afstemming goed te laten verlopen. De mensen die in een bedrijf werken zijn onderling niet altijd 
gelijk aan elkaar. Ze kunnen verschillen in functie en dus in taken en verantwoordelijkheden. De toon 
is anders, de boodschap ook.  
 
Hoe goed je alle vaardigheden die we besproken hebben ook toepast, toch kunnen er nog dingen 
misgaan in de communicatie. We zetten een paar valkuilen voor je op een rij. 
 
 De gesprekspartners kunnen denken dat ze elkaar precies begrepen hebben, maar ze hebben dit 

niet gecheckt. 
 
 De gesprekspartners gaan ergens van uit, maar dat klopt niet. 
 
 De verbale en non-verbale communicatie waren niet op elkaar afgestemd. Je zegt bijvoorbeeld: 

‘Ik ben heel geïnteresseerd in jouw verhaal’, maar intussen zit je onderuitgezakt in je stoel met 
een schuin oog op de klok te kijken. 

 
 De gesprekspartners ‘verstaan’ elkaar niet, bijvoorbeeld door omgevingslawaai, vakjargon, dialect, 

verkeerde interpretaties, desinteresse, niet afgestemd zijn, vooroordelen, verkeerde 
veronderstellingen of verschillende interpretaties. 

 
Telefoongesprek 
Omdat telefoon een van de belangrijkste communicatiemiddelen op het werk is, moet je in staat zijn 
er goed mee om te gaan, zodat klanten, collega’s en alle andere mensen met wie je werkt je graag 
bellen en je telefoontjes graag ontvangen. Omdat je de ander niet kunt zien, krijg je geen non-verbale 
hints van de ander hoe je boodschap overkomt. Je bent dus aangewezen op luisteren. Hieronder 
behandelen we een aantal tips om een zo goed mogelijk telefoongesprek te voeren. 
 
 Klink vriendelijk: als je stem vrolijk en een beetje levendig klinkt, is het makkelijker om een 

positieve toon voor het gesprek aan te slaan. Hierdoor voelen anderen zich op hun gemak als ze 
met je praten. 

 
 Geef een professionele begroeting. Neem de telefoon op met een begroeting, bijvoorbeeld 

‘Goedemorgen’. Noem vervolgens de naam van je organisatie of de afdeling waar je werkt. 
Daarna noem je eigen naam. 

 
 Leid mensen naar de juiste bron. Niets is frustrerender voor een beller dan dat hij uitgebreide 

uitleg geeft over zijn probleem, om dan te horen dat hij niet tegen de juiste persoon praat.  
 
 Probeer dus goed te luisteren om snel te achterhalen of de boodschap voor jou is bestemd. Is dit 

niet zo, geef dan kort aan dat iemand anders de beller beter kan helpen en geef de naam en het 
nummer van die persoon.  

 
 Je kunt ook proberen om meteen de beller door te schakelen naar de juiste persoon. Let er wel op 

dat je aan degene aan wie je de beller doorschakelt, vertelt wie er belt en wat zijn boodschap is. 
 

 Praat met geduld. Telefoongesprekken vergroten de kans dat jij en de persoon aan de andere 
kant van de lijn tegelijk gaan praten. 

 
 Als je wilt dat het telefoongesprek soepel verloopt, moet je, je tempo iets verlagen en geduld 

tonen. Probeer pas te praten als je zeker weet dat de ander is uitgesproken. 
 

 Sluit het gesprek af voordat je ophangt: goede dag zeggen kan het einde van een 
telefoongesprek zijn, maar is niet perse een afsluiting. Het gesprek afsluiten is onthouden dat je 
controleert welke overeenstemming is bereikt of om afspraken die zijn gemaakt te bevestigen. 



  
 Naar inhoudsopgave 

    10

 
 Deze duidelijke en besliste afsluiting, zorgt dat jij en de andere persoon elkaar begrijpen en geeft 

het idee dat het de tijd en moeite waard was om met elkaar te telefoneren. Als je klaar bent, kun 
je het gesprek echt beëindigen. 

 
E-mail gebruik 
De meeste bedrijven hebben tegenwoordig standaard toegang tot e-mail en internet. Je kunt met 
deze hulpmiddelen online communiceren met mensen binnen en buiten je bedrijf. Zoals bij iedere 
andere vorm van communicatie moet je weten hoe je ermee omgaat. Het grote voordeel van e-mail is 
dat het snel is. E-mail is veel gemakkelijker dan een brief schrijven en op de gewone post doen. 
Daardoor kan e-mail een hulpmiddel zijn voor een aantal nuttige communicatiedoeleinden, 
bijvoorbeeld de volgende: 
 
 Interne memo’s: je kunt op een makkelijke manier veel mensen tegelijkertijd bereiken. 
 
 Verzoeken doen: e-mail werkt goed als je iemand een verzoek wil doen, je hebt bijvoorbeeld hulp 

nodig of wil iets organiseren. Mensen reageren vaak snel op dit type verzoeken. 
 
 Vragen stellen: soms is de snelste en eenvoudigste manier om een antwoord op een vraag te 

krijgen, deze vraag via e-mail te versturen. Let er wel op dat de vraag niet te ingewikkeld is. 
 
 Overeenstemmingen samenvatten: een van de beste manieren om e-mail te gebruiken is om 

verbale afspraken te bekrachtigen, vooral als er besluiten zijn genomen of overeenkomsten zijn 
gesloten. 

 
 Ideeën zoeken: e-mail kan handig zijn om ideeën te ontwikkelen.  
 
 Veel van de problemen met e-mail communicatie worden veroorzaakt doordat mensen e-mail 

gebruiken wanneer ze zouden moeten praten en luisteren. Het gaat om eenzijdige communicatie. 
 
 Bij geschreven mededelingen is de kans dat de boodschap verkeerd begrepen wordt groter, dan 

wanneer je rechtstreeks contact met iemand hebt. Je kunt e-mail beter niet gebruiken in de 
volgende situaties: 

 
 Wanneer je na vorige e-mail berichten weinig of geen reactie krijgt. 
 
 Wanneer je steun en begrip wilt krijgen voor belangrijke veranderingen en initiatieven. 
 
 Wanneer je problemen en conflicten moet oplossen. 
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Tips voor het schrijven van een e-mail 
Wees voorzichtig als je, je boodschap via e-mail communiceert. Hier volgen enkele tips die je 
elektronische communicatie vergemakkelijken in plaats van hinderen: 
 
 Houd je boodschap kort: als je meer dan een pagina schrijft, neemt de leesbereidheid af. Met 

andere woorden: hoe korter je boodschap, hoe groter de kans dat mensen hem zullen lezen en 
begrijpen. 

 
 Als je merkt dat je bericht langer dan een pagina wordt en je kunt het niet korter maken, neem 

het dan op als bijlage en gebruik het e-mail bericht om de informatie in de bijlage kort toe te 
lichten. 

 
 Geef je commentaar direct en beknopt: beperk je tot de hoofdpunten en zeg zo kort mogelijk wat 

je moet zeggen. 
 
 Houd je taalgebruik constructief: laat uit je bericht respect voor de ander spreken. 
 
 Vermijd woorden die beschuldigend of bedreigend klinken. Vermijd ook woorden die negatieve 

reacties kunnen ontlokken.  
 
 Je moet dan denken aan woorden zoals, altijd, nooit en niet. Wanneer mensen alleen maar 

hoofdletters gebruiken voor een gedeelte van of een geheel e-mail bericht, vatten anderen het op 
alsof er tegen ze wordt geschreeuwd.  

 
 Houd je aan het standaardgebruik van hoofdletters: alleen aan het begin van de zin. 

 
 Schrijf voor je publiek: zoals je ook doet wanneer je spreekt, moet je bedenken tegen wie je het 

hebt als je een e-mail bericht schrijft. Begrijp wie je publiek is. 
 
 Als je ontvangers beter reageren op korte samenvattingen, houd je je boodschap kort en 

vriendelijk. Als ze details willen, geef je ze uitleg. 
 
Tip 
Wees voorzichtig met het sturen van een kopie: mensen sturen anderen vaak een kopie van hun 
bericht in conflictsituaties. Dit kan negatieve reacties kan veroorzaken. Het kan ook worden gezien als 
een schending van vertrouwen. De leesbereidheid neemt ook af als er standaard een kopie wordt 
gestuurd, omdat mensen zich niet betrokken voelen bij het onderwerp. Richt het bericht dus alleen 
aan de betrokken personen. 
 
Voice-mail 
Voice-mail is ook een belangrijk onderdeel geworden van de communicatie. Voice-mail is vaak een 
veel efficiëntere manier om voor iemand een bericht achter te laten, dan het door te geven aan een 
receptioniste, een secretaresse of iemand anders. Het gebruik van voice-mail lijkt op e-mail. Het werkt 
het beste als je het gebruikt om iets van een ander te vragen, kort nieuws mee te delen of 
standaardinformatie door te geven. Het werkt niet als je problemen of onderwerpen die gevoelig 
liggen wilt bespreken. Ook geldt net als bij e-mail: hoe korter je voice-mail berichten, hoe beter.  
 
Vertel de andere persoon kort waarom je belt en wat je wilt dat de ander doet, bijvoorbeeld jou 
terugbellen, en zorg er dan voor dat je, je naam en telefoonnummer langzaam uitspreekt. Het is soms 
handig om je naam en telefoonnummer te herhalen zodat de persoon die je belt kan controleren of hij 
het goed heeft opgeschreven. Probeer ook altijd de verzoeken die ingesproken zijn op je voice-mail af 
te handelen. Als je goed reageert op de verzoeken en ze opvolgt, maak je jezelf geloofwaardiger. 
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1 Feedback 
 
Het is belangrijk dat de informatie of boodschap op de juiste manier wordt overgedragen. Dat wil 
zeggen dat de ontvanger de overgedragen informatie begrijpt zoals de zender bedoelt. Hoe kom je er 
nu achter of de ontvanger jouw boodschap goed heeft begrepen? Het antwoord is simpel: gewoon 
controleren. Dat doe je door terug te koppelen, ofwel je vraagt om feedback. We leggen in dit 
hoofdstuk uit wat feedback is en waarom feedback belangrijk is. Het is nodig dat je op een goede 
manier feedback kunt geven, maar ook ontvangen. 
 
Daarom bekijken we dit onderwerp vanuit de zender, maar ook vanuit de ontvanger. Behalve over 
feedback gaat dit hoofdstuk ook over vragen stellen. We bespreken verschillende soorten vragen die 
je in je werk tegenkomt of die je kunt gebruiken. Als je op een goede manier feedback geeft en 
ontvangt en de juiste vragen stelt, draagt dit bij aan een goede communicatie op de werkvloer. 
 
Wat is feedback? 
Feedback is de reactie op een ontvangen boodschap. Je maakt gebruik van de reacties van de 
ontvanger op de boodschap. 
 
Reacties van de ontvanger kunnen zijn: 
 
 Knikt instemmend. 
 
 Kijkt moeilijk. 
 
 Fronst de wenkbrauwen. 
 
 Staart naar buiten. 
 
 Gaat zijn gedrag verdedigen. 

 
 Wordt boos. 
 
 Geeft aan dat hij de boodschap snapt en zijn gedrag zal aanpassen. 
 
Deze reacties geven informatie over de manier waarop de boodschap bij de ontvanger is terecht 
gekomen. In de volgende figuur is de feedback in het kader geplaatst van de hele communicatiekring. 
 
Waarom is feedback belangrijk? 
Als berger vertel je een collega wat je van zijn gedrag of van zijn werk vindt. Je bekijkt dat gedrag of 
werk, je denkt er iets van (dat wil zeggen: je legt dat voor jezelf op een bepaalde manier uit) en je 
geeft dat aan de collega door. Dan koppel je het terug aan de collega: je geeft feedback. Wat heeft 
terugkoppelen voor zin? Je koppelt terug aan een collega: 
 
 Omdat je graag wilt dat je collega doorgaat met wat je vindt dat goed gaat. 
 
 Omdat je graag wilt dat je collega zaken verandert waarvan je vindt dat die niet goed gaan. 
 
 Om te bevestigen wat juist wel goed gaat. 
 
Als je niet terugkoppelt, weet je collega niet of hij op de goede weg zit, en of hij zich goed gedraagt. 
Dat kan hem onzeker maken. Hij heeft recht op houvast. Jij kunt hem zekerheid geven. Je helpt hem 
op weg. Je maakt hem bewust van zijn werk en gedrag.  
 



  
 Naar inhoudsopgave 

    13

Doordat je collega van jou hoort hoe hij functioneert in zijn werk, kan hij aan leermomenten werken. 
Daarmee verbetert hij zijn praktische vaardigheden en/of zijn houding. Je collega moet er dan wel 
voor openstaan en bereid zijn om van een ander iets te leren. Vertrouwen is dus een voorwaarde. Het 
is jouw taak om een vertrouwelijke sfeer te creëren. Feedback geven kan ook moeilijk zijn. Om in een 
goed gesprek je collega te vertellen over je bevindingen, is luisteren naar elkaar heel belangrijk. 
Voorkom dat je in een welles nietes situatie terechtkomt, want daar schiet niemand wat mee op. Als 
je terugkoppelt reken er dan wel op dat de ander, reageert en vertelt hoe hij het zelf ziet. 
 
Feedback geven 
De eerste stap in communicatie is dat de informatie die aangeboden wordt, helemaal duidelijk is. 
Feedback is daarbij een onontbeerlijk hulpmiddel. Op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen: 
‘Jij praat zo lang’ en ‘Ik vind dat jij zo lang praat’. Toch reageren mensen op beide opmerkingen 
meestal heel anders. Het verschil is dat in het eerste geval de constatering wordt gedaan als een 
vaststaand feit en in het tweede geval als een persoonlijke mening. 
 
Een vaststaand feit biedt geen ruimte voor enige uitleg en wordt vaak ervaren als een aanval. Je zegt 
iets over de persoon van de ontvanger en deze voelt zich daardoor bedreigd. Dit uit zich in een 
defensieve reactie of in een tegenaanval. Als je de feedback echter geeft als een persoonlijke mening, 
is er wel ruimte voor uitleg. Iemand die een mening geeft, kan het immers ook mis hebben en 
anderen kunnen er anders over denken. De bekritiseerde persoon voelt zich hierdoor minder bedreigd. 
 
Een ontvanger is eerder bereid iets met feedback te doen als hij die niet ervaart als een aanval op zijn 
persoon. Zorg ervoor dat je feedback altijd gaat over een gedeelte van iemands gedrag en nooit over 
de totale persoon! Goede feedback is altijd vanuit ‘ik’ geformuleerd. Begin elke zin met het woord ‘ik’ 
en niet met ‘jij’. Als je waardeoordelen geeft, werkt dat meestal negatief. De ander voelt zich dan 
aangevallen en verdedigt zich. 
 
Stappenplan voor effectief feedback geven 
Om te voorkomen dat je waardeoordelen geeft en de ontvanger zich aangevallen voelt, is het nuttig 
om de vier stappen voor het geven van feedback te volgen. Bij iedere stap staan aandachtpunten. 
 
Stap 1 
 
 Beschrijf wat je zelf hebt waargenomen/geconstateerd. 
 
 Beschrijf het gedrag van de ander. Het gaat hierbij om gedrag wat jezelf hebt gezien of gehoord. 
 
 Formuleer je feedback op een correcte manier. Je hoeft iemand niet de grond in te boren. 
 
 Beschrijf het gedrag zo concreet mogelijk. (‘Ik zag dat je…’) 
 
 Bespreek gedrag, bestempel niet de persoon. 
 
 Haal geen oude koeien uit de sloot (‘… dit is nu al de vijfde keer…’), maar blijf bij het hier en nu. 
 
 Geef alleen feedback over zaken die je kortgeleden hebt waargenomen. 
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Stap 2 
 
 Geef aan wat het gevolg van het gedrag van de ander op jou is. 
 
 Bedenk goed wat het precies is waaraan je, je bij die ander irriteert. 
 
 Bijvoorbeeld: ‘Je zat te telefoneren tijdens mijn uitleg en daardoor raakte ik uit mijn concentratie.’ 
 
 Zeg wat jij ervan vindt, laat de mening van anderen erbuiten. Spreek dus in de ik vorm. 
 
 Wees eerlijk, draai er niet omheen. 
 
Stap 3 

 
 Ga na of de ander je begrijpt. 
 
 Je moet de ander ruimte geven voor een reactie: Bijvoorbeeld: ‘Begrijp je wat ik bedoel?’ en vraag 

door. 
 
 Voel je niet aangevallen door een eventuele negatieve reactie van de ander. Probeer welles nietes 

situaties te voorkomen. 
 
Stap 4 

 
 Geef aan welk gedrag je graag van de ander zou willen zien. 

 
 Bij het geven van kritiek bestaat de neiging om te zeggen wat niet moet in plaats van wat wel 

gewenst is. Bijvoorbeeld: ‘Ik zou graag willen dat je me voortaan laat uitspreken.’ In plaats van: 
‘Je moet me niet in de rede vallen.’ 

 
 Maak afspraken over wenselijk gedrag. 
 
Het is belangrijk dat je de stappen in chronologische volgorde doorloopt. Als je de stappen 1 en 2 
verwisseld of door elkaar laat lopen, zal de ander snel de indruk krijgen dat je hem aanvalt. Overslaan 
of vergeten van stap 3 kan het bespreekbaar maken van feedback ernstig verstoren. Door het volgen 
van de vier stappen verhoog je de kans dat je relatie met de ander goed houdt en zelfs verbetert. Je 
kunt natuurlijk ook positieve feedback geven! Een compliment is goed voor de motivatie. 
 
Feedback ontvangen 
Als je zelf feedback ontvangt, is het belangrijk dat je actief luistert. Communicatie begint en eindigt 
met luisteren. Als er niet wordt geluisterd, is er geen sprake meer van communicatie. Neem feedback 
altijd serieus en vraag om verduidelijking als er dingen zijn die je niet helemaal begrijpt. 
 
Tips om op een goede manier feedback te ontvangen: 
 
 Luister goed en verdedig je niet meteen. Zeg niet: ‘Ja, maar …’ 
 
 Sta open voor kritiek. 
 
 Probeer de feedback zo positief mogelijk op te vatten. Het gaat om iets van jezelf dat de 

ontvanger op deze manier begrijpt. 
 
 Reageer niet vanuit gekwetstheid en neem zo nodig even afstand (omdraaien, iets pakken, diep 

ademhalen of tot tien tellen). 
 
 Neem de ander altijd serieus, ook al is het commentaar in jou ogen niet terecht. Het feit dat 

iemand moeite heeft met een bepaald aspect van jouw gedrag, is altijd de moeite van het 
bespreken waard. 
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 Probeer uit te leggen waarom jij het zo doet. 
 
 Probeer, als je het eens bent met de feedback, je gedrag te veranderen. 
 
 Probeer met elkaar afspraken te maken over hoe je beiden in het vervolg met soortgelijke 

situaties om zou kunnen gaan. Probeer elkaar hierin te helpen door te kijken welke bijdrage ieder 
kan leveren. 

 
 Wees blij met positieve feedback. Wat goed gaat, kun je zo houden! 
 
Waarom stel je vragen? 
 
Een kenmerk van een goed gesprek is dat je op het juiste moment de juiste vraag stelt. Vragen 
stellen is de eenvoudigste manier om te sturen in een gesprek. Met vragen stellen kun je verschillende 
zaken bereiken: 
 
 Je wordt wijzer: de antwoorden verschaffen informatie. 
 
 Het bevordert de tweezijdige communicatie. 
 
 Je betrekt de ander actief bij het gesprek. 
 
 Je houdt de aandacht van de ander langer vast. 
 
 Je controleert of de ander nog op dezelfde golflengte zit. 
 
 Het gesprek wordt levendiger. 
 
 Als je vragen stelt, roep je minder weerstanden op dan wanneer je iets beweert. 
 
 Als je over meer informatie beschikt, heb je ook meer argumenten. 
 
Tips bij vragen stellen: 
 
 Ga voor jezelf na met welk doel je de vraag stelt: wil je informatie, wil je het gesprek sturen of 

beïnvloeden? 
 
 Ga na welke vraag het meest zinvol is. 
 
 Bedenk welk antwoord je kunt verwachten en wat je met dat antwoord kunt doen. 
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Verschillende soorten vragen stellen 
We besteden hier apart aandacht aan verschillende soorten vragen die je kunt stellen. Je stelt 
namelijk allerlei vragen in de gesprekken die je voert. Vragen kunnen uitnodigen, weerstand oproepen 
of neutraal zijn.  
 
We bespreken de volgende soorten vragen: 
 
 Open vragen. 
 
 Gesloten vragen. 
 
 Suggestieve vragen. 
 
 Reflecterende vragen. 
 
 Keuzevragen. 
 
Open vraag 
Open vragen stel je als je meer informatie wilt. Ze hebben tot doel de ander te laten praten, 
bijvoorbeeld om erachter te komen wat er aan de hand is. Als er sprake is van een gesprek, dan 
ervaart de ander deze vragen als prettig. Het gaat hier om vragen die beginnen met wie, wat, hoe, 
waarom, wanneer, hoelang enzovoort. 
 
Voorbeelden open vraag 
 
 ‘Wat denk je ervan?’ 
 
 ‘Hoe vind je het om bij deze ploeg te werken?’ 
 
Open vragen worden veel gebruikt als contactvragen, om een gesprek te openen. De ander krijgt 
ruimte voor zijn verhaal. Open vragen kunnen echter spanning opwekken als de ander het motief van 
de vragensteller niet vertrouwt. Maar dit is natuurlijk afhankelijk van de inhoud van de vraag en van 
de situatie waarin die gesteld wordt. Als een gesprek stilvalt, gebeurt dat vaak omdat je weinig of 
geen open vragen stelt. 
 
Gesloten vraag 
Gesloten vragen zijn bedoeld om feiten te achterhalen. Het zijn vragen waarop je maar weinig 
antwoorden kunt geven. Ze kunnen vaak met ja of nee worden beantwoord. 
 
Voorbeelden gesloten vraag 
 
 ‘Ben je klaar?’ 
 
 ‘Heb je het begrepen? 
 
Het is moeilijk om op een gesloten vraag een heel precies antwoord te geven; het gemakkelijkst is om 
gewoon ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Daarom is de kans op een oneerlijk of gedeeltelijk onjuist antwoord bij 
gesloten vragen groter dan bij open vragen. Gesloten vragen zijn wel heel duidelijk, maar als je veel 
gesloten vragen achter elkaar stelt, lijkt het gesprek op een kruisverhoor en zet je de 
communicatiepartner onder druk. 
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Suggestieve vraag 
Suggestieve vragen zijn vragen waarbij het antwoord al in de vraag wordt aangegeven. 
 
Voorbeeld suggestieve vraag 
 
 ‘Je wilt zeker wel thee?’ 
 
Het is moeilijk om op zo’n vraag te antwoorden: ‘Nee dank je, daar heb ik helemaal geen trek in.’ of: 
‘Ik heb liever koffie.’ Suggestieve vragen beperken de ander dus in zijn mogelijkheden. Ze kunnen 
daardoor spanningen teweegbrengen. Stel dus liever geen suggestieve vragen. 
 
Reflecterende vraag 
Reflecterende vragen of controlevragen stel je om te controleren of je de informatie goed begrepen 
hebt. In de controlevraag vat je vaak samen wat de ander net gezegd heeft. 
 
Voorbeeld reflecterende vraag 
 
 ‘Begrijp ik het goed dat deze wagen is afgetankt?’ 
 
Reflecterende vragen hebben de volgende uitwerking: 
 
 Je zet op een rij wat je begrepen hebt. 
 
 De ander kan controleren of het klopt en eventueel iets toevoegen. 
 
 Het geeft de ander het gevoel serieus genomen te worden. 
 
 Het is een moment van bezinning. 
 
Reflecterende vragen geven de ander het gevoel dat je luistert en dat je geïnteresseerd bent. Het is 
wel belangrijk dat er een gevoel uit de vraag spreekt, en dat het niet een klakkeloze herhaling is van 
wat de ander heeft gezegd. Reflecterende vragen stellen is ook een vorm van feedback geven. 
 
Keuzevraag 
Een keuzevraag is een vraag waarmee je de ander voor een keuze stelt. 
 
Voorbeeld keuzevraag 
 
 ‘Wil je thee of koffie?’ 
 
Keuzevragen leggen de ander een beperking op: thee of koffie, “geen chocolademelk?” 
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2 Assertiviteit 
 
Niemand wil vijandig of agressief behandeld worden. Maar we houden ook niet van mensen die voor 
ons in het stof kruipen. En mensen die dingen beloven die ze niet kunnen waarmaken, willen we ook 
niet. Het liefst hebben we te maken met iemand die zich in onze schoenen kan verplaatsen. Die ons 
kalmeert als we kwaad zijn. En die ‘nee’ kan zeggen zonder dat we daar boos om worden. Kortom, we 
hebben het liefst te maken met assertieve mensen. En daarmee bedoelen we mensen die op een 
prettige manier voor zichzelf opkomen. 
 
Assertief gedrag 
Je kunt je op veel manieren gedragen. Hieronder zijn verschillende gedragingen in een schema gezet. 
Geef aan welke gedragingen je regelmatig laat zien. Je ziet dan of je neigt naar agressief, onderdanig 
of assertief gedrag.  
 
 Heb je veel agressieve kenmerken. Dan zul je willen winnen, zelfs als dat ten koste gaat van de 

belangen van anderen. Je komt vaak vijandig over. 
 
 Heb je veel onderdanige kenmerken. Dan zul je conflicten willen voorkomen, zelfs als je daarvoor 

je eigen belangen moet opofferen. Je komt verdedigend of overdreven bescheiden over. 
 
 Heb je zowel agressieve als onderdanige kenmerken. Dat is ook mogelijk. Onderdanige mensen 

willen nog wel eens uit hun slof schieten. De bekende druppel die de emmer doet overlopen. 
 
Onderdanige mensen worden boos op zichzelf omdat ze altijd toegeven. En vervolgens slaan ze dan 
door naar de andere kant. Weer andere mensen stellen zich juist agressief op, om niet te laten 
merken dat ze eigenlijk weinig zelfvertrouwen hebben. Heb je voornamelijk assertieve kenmerken. Dat 
is prima. Waarom hebben we een voorkeur voor assertieve mensen? Dat zijn namelijk mensen die 
voor hun eigen belang opkomen zonder dat ze de ander daarbij uit het oog te verliezen. Als je 
assertief bent, ben je recht door zee. Je komt oplossingsgericht over. 
 
Positief denken 
Hoe komt het dat sommige mensen zich onderdanig of agressief gedragen? En hoe kun je ervoor 
zorgen dat je, je assertief gedraagt? Wat er in je hoofd gebeurt, is hierbij heel belangrijk. Want hoe 
je, je gedraagt, is het gevolg van hoe je over de dingen denkt. Het is belangrijk dat je dat beseft. Je 
krijgt vaak wat je verwacht. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. 
 
Stel, je gaat naar een belangrijke vergadering en je verwacht dat je zult botsen met een paar mensen. 
In de praktijk zul je dan ook dikwijls een conflict krijgen. Dat heeft niet alleen te maken met die 
anderen, maar ook met jou. Jij zit in die vergadering met een bepaalde, negatieve houding. Je zult 
misschien ook wat feller dan normaal reageren op opmerkingen. En op die manier draag je bij aan 
een conflictsfeer. Vind je het dan gek dat de vergadering niet goed verloopt?  
 
Je verwacht een conflict en je krijgt een conflict. Dit noemen we met een Engelse term self-fullfilling 
prophecy (zelfbevestigende voorspelling). Het betekent dat je er zelf voor zorgt dat de verwachting 
die je hebt ook echt uitkomt. Onze verwachting is het gevolg van hoe je zelf over zaken denkt. Het is 
het stemmetje in je hoofd. Iedereen die aan sport doet, kent dit verschijnsel. Als je bij voetballen zegt 
dat je hem zult missen, dan zul je hem ook missen. Ook buiten de sport praten we op die manier 
tegen onszelf. 
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Klinkt het volgende je bekend in de oren? 
 
 ‘Waarom heb ik dat altijd?’ 
 
 ‘Wat maakt het ook uit, niemand die het ziet.’ 
 
 ‘Vorige keer ging het mis, maar wie weet, lukt het nu wel.’ 
 
 ‘De kans is ongeveer één op een miljoen, maar ik heb in ieder geval evenveel kans als ieder 

ander.’ 
 
Vaak gaan die gesprekjes zo snel, dat je er niet eens weet van hebt. Toch heb je te maken met de 
negatieve resultaten van die gesprekjes. Je houding is niet positief en draagt niet bij tot een goede 
oplossing van problemen. Je kunt jezelf ook aanleren om positief te denken. Ook dit kan snel een 
gewoonte kan worden. ‘Dat kan ik niet’ vervang je door ‘Dat heb ik nog niet geleerd’. En ‘Daar ben ik 
niet goed in’ vervang je door ‘Als ik me goed voorbereid, gaat het beter dan de vorige keer.’ In de 
communicatie met anderen merk je dat dit ook een gunstige invloed heeft. 
 
Rechten 
We hebben gezien dat een assertieve, positieve houding heel belangrijk is. Bij een goede 
communicatie houd je ook rekening met de rechten van mensen. Met een recht bedoelen we een 
vrijheid die je hebt. Zoals de vrijheid van meningsuiting. Ook op het werk heeft iedereen rechten. 
 
Maar iets wat jij als een recht ziet, kan een collega wel eens heel anders zien. Je vindt bijvoorbeeld 
dat je het recht hebt om mee te praten als er besluiten worden genomen. Maar je collega vindt dat jij 
alleen recht hebt om te weten welke besluiten er zijn genomen. Het is duidelijk dat hier al snel 
problemen ontstaan. Sommige mensen gedragen zich dan agressief: “Jij hebt die rechten niet!”.  
Anderen gedragen zich onderdanig: “Jij mag dat misschien wel, maar ik denk dat ik die rechten niet 
heb”. Stel je krijgt een conflict met iemand die op nogal emotionele toon klaagt en je verheft je stem. 
Als je dat doet, laat je merken dat je iemand niet het recht gunt om emotioneel te zijn. 
 
Ander voorbeeld. Sommige mensen moeten iets beloven waarvan ze weten dat ze het niet kunnen 
waarmaken. Ze hebben dan niet het recht om ‘nee’ te zeggen. 
 
Zo heeft iedereen zijn eigen ideeën over rechten. Wat vind je van de volgende uitspraken? 
 
 Je hebt het recht om niet persoonlijk de schuld te krijgen van andermans fouten. 
 
 Je hebt het recht om fouten te herstellen. 
 
 Je hebt het recht om met respect behandeld te worden. 
 
 Je hebt het recht om gehoord te worden. 
 
 Je hebt het recht om beleefd behandeld te worden. 
 
 Je hebt het recht om te krijgen waarom je vraagt. 
 
 En je hebt het recht om te klagen als je niet krijgt wat je vraagt. 
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Het is goed eens na te denken over de rechten van jezelf en de rechten van een ander. ‘Ik wil 
opkomen voor mijn eigen belangen, maar ook rekening houden met de rechten van een ander.  
 
 Hoe moet ik dan over mezelf denken? 
 
 Hoe moet ik tegen mezelf praten? 
 
 Wat voor verwachtingen moet ik koesteren?  
 
 Wat voor gedrag moet ik laten zien?’  
 
Als je op deze vragen antwoorden kunt geven, zul je zien dat je communicatie veel beter zal verlopen. 
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3 Omgaan met conflicten 
 
Je krijgt conflicten als je het met elkaar eens moet worden en dat niet lukt. Vaak is er aanleiding 
genoeg. Want mensen hebben nu eenmaal heel verschillende opvattingen, ideeën, overtuigingen of 
waarden. Een andere bron van conflicten is machtsstrijd. De zender en de ontvanger willen allebei de 
baas zijn of hun zin krijgen. Dat wordt het belangrijkste doel van het gesprek. Het gaat allang niet 
meer om de boodschap. En mensen die in de juiste positie zitten, kunnen de baas spelen over een 
ander.  
 
Ieder conflict kun je oplossen. Maar je moet dat wel allebei willen uitpraten. Je moet elkaar dus willen 
begrijpen. Conflicten worden erger op het moment dat mensen niet meer bereid zijn de betekenis die 
een ander persoon aan bepaalde woorden of acties geeft, nader te onderzoeken. Voor je het weet, 
beginnen mensen elkaar te kwetsen. Er worden allerlei andere zaken bijgehaald. Het conflict wordt 
erger en erger. 
 
Hoe ga je om met conflicten? 
Er zijn verschillende manieren om met conflicten om te gaan. In plaats van ‘manieren’ spreken we ook 
wel van ‘strategieën’. Je kiest de strategie die je voorkeur heeft en bij je persoonlijkheid past. Welke 
strategie je gebruikt, hangt ook van de situatie af. Sommige mensen kennen maar één bepaalde 
strategie. Andere gebruiken verschillende strategieën om met conflicten om te gaan. Er is door 
verschillende mensen onderzoek gedaan naar het omgaan met conflicten. Het bekendst is de theorie 
van Blake en Mouton. 
 
Centraal bij Blake en Mouton staan twee zaken: 
 
1. Assertiviteit 
 

 Dat is de mate waarin je opkomt voor jezelf. Bij een hoge assertiviteit vertel je recht voor z’n 
raap waar het om gaat.  

 
 Bij een lage assertiviteit kruip je in je schulp als je wordt aangevallen. 
 

2. Coöperatie 
 

 Dat is de mate waarin je bereid bent samen te werken met anderen. Bij een hoge mate van 
coöperatie ben je sterk gericht op de ander.  

 
 Bij een lage mate van coöperatie ben je voornamelijk gericht op jezelf. 
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De theorie van Blake en Mouton kijkt naar assertiviteit en coöperatie. Blake en Mouton kijken naar de 
mate waarin iemand assertief is en naar de mate van coöperatie. 
 
Daaruit volgen vijf strategieën om met conflicten om te gaan: 
 
1. Vermijden (laag assertief / laag coöperatief gedrag): 
 

Met deze strategie ga je zo veel mogelijk conflicten uit de weg. 
 
2. Forceren (hoog assertief / laag coöperatief): 
 

Met deze strategie ga je de baas spelen, zonder rekening te houden met andere personen. 
 
3. Toegeven (laag assertief / hoog coöperatief): 
 

Met deze strategie ben je tot alles bereid om het andere personen naar de zin te maken. Je bent 
geneigd om jezelf weg te cijferen. 

 
4. Compromis sluiten (gemiddeld assertief / gemiddeld coöperatief): 
 

Met deze strategie streef je ernaar om het conflict op te lossen. Je zorgt dat de ander net zoveel 
toegeeft als jezelf. Zo ontstaat een compromis. Het gevaar bestaat dat deze oplossing uiteindelijk 
voor jullie allebei niet echt naar tevredenheid is. 

 
5. Probleem oplossen (hoog assertief / hoog coöperatief): 
 

Met deze strategie probeer je de sterke kanten van anderen te benutten. Die combineer je met je 
eigen sterke kant. En zo kom je tot optimale resultaten. 

 
Van de vijf strategieën die we hierboven bespraken, is die van ‘probleem oplossen’ de beste. Deze 
strategie geeft de meeste tevredenheid. De oplossing die het resultaat is, geeft de beste motivatie en 
grootste acceptatie. Toch gebruiken we soms de vier andere strategieën. Waarom? 
 
Hiervoor zijn verschillende redenen: 
 
 aangeleerde patronen. 
 
 spanning bij de persoon in kwestie. 
 
Aangeleerde patronen 
Soms gebruik je een strategie die je jezelf ooit eens hebt geleerd. Er is dan sprake van een 
aangeleerd patroon. Wat doe je daaraan? Het gaat er eerst om dat je, je eigen gedrag herkent. 
Het is belangrijk dat je durft toe te geven dat je bijvoorbeeld altijd aan het forceren bent. De volgende 
stap is dat je dit oude gedrag los laat. Daarna ontwikkel je het nieuwe gedrag. 
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Spanningen bij de persoon in kwestie 
 
Spanning leidt tot verschillende strategieën. 
 
 Agressie kan leiden tot het gebruik van forceren als de belangrijkste strategie bij conflicten.  

 
 Agressie kan leiden tot agressie bij de tegenpartij. Hierdoor wordt het conflict erger. 
 
 Agressie kan ook leiden tot angst bij de tegenpartij. Die zal dan toegeven bij een conflict. 
 
Angst leidt tot vermijdings- of toegevingsgedrag bij conflicten. De angstige partij zal de ander zijn zin 
geven om er voor te zorgen dat het conflict zo snel mogelijk wordt opgelost. Zoals je ziet, is te veel 
spanning niet goed voor het oplossen van conflicten. Maar te weinig spanning is ook niet goed. 
 
Dat leidt tot desinteresse of toegevingsgedrag. De spanning moet je motiveren om handelend op te 
treden en om de situatie op zijn waarde te schatten. 
 
Situaties en stijlen 
 
Thomas en Kilmann hebben bekeken in welke situaties de vijf stijlen geschikt zijn. 
 
1. Forceren of doordrukken 
 

 Als er noodsituaties zijn en snelle, beslissende acties nodig zoals bij brand. 
 
 Als er belangrijke thema's zijn of vervelende besluiten zijn genomen zoals bezuinigingen, 

tuchtmaatregelen. 
 
 Als er onderwerpen van vitaal belang zijn en je weet dat je gelijk hebt. 

 
2. Confronteren/oplossen 
 

 Als de verschillende belangen te belangrijk zijn voor een compromis. 
 
 Als je, je eigen opvattingen wilt testen. 
 
 Als je ideeën van mensen uit verschillende disciplines of invalshoeken wilt samenbrengen. 
 
 Als je betrokkenheid wilt krijgen van anderen door iedereen tot dezelfde beslissing te krijgen. 
 
 Als je negatieve gevoelens bespreekbaar wilt maken. 

 
3. Compromis zoeken 
 

 Als er twee belangrijke doelen zijn, maar je wilt niet dat de twee partijen tegenover elkaar 
komen te staan. 

 
 Als twee even machtige tegenstanders sterk gehecht zijn aan hun eigen doelstellingen zoals 

bij werkgevers, werknemers. 
 
 Als tijdelijke maatregel bij ingewikkelde zaken. 
 
 Als er een grote tijdsdruk is. 
 
 Als confronteren of forceren niet is gelukt. 
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4. Vermijden/ontlopen 
 

 Als het onderwerp onbelangrijk is. 
 
 Als je denkt dat je weinig kans hebt op succes, zoals in de politiek of als je iemands karakter 

wilt veranderen. 
 
 Als je verwacht dat de schade bij een conflict groter is. 
 
 Als afkoelingsperiode; je kunt hoogopgelopen spanningen laten zakken, en het probleem 

wordt weer in het juiste perspectief gezien. 
 
 Als je ondertussen meer informatie kunt verzamelen en dat meer voordeel biedt dan een 

onmiddellijke beslissing. 
 
5. Toedekken/toegeven 
 

 Als je ongelijk hebt, zodat je van anderen kunt leren of laten zien dat je redelijk bent. 
 
 Als het onderwerp belangrijker is voor anderen dan voor jezelf. 
 
 Als je krediet wilt opbouwen voor andere onderwerpen die je wel voor elkaar wilt krijgen. 
 
 Als verdergaande strijd je schade toebrengt. 
 
 Als harmonie bewaren erg belangrijk is. 
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4 Conflicthantering 
 
In een conflict kun je globaal drie escalatiefasen onderscheiden: 
 
1. Rationele fase 
 
2. Emotionele fase 
 
3. Strijdfase 
 
Het is belangrijk dat je inschat wat de mate van escalatie is. Daarmee kan je bepalen wat de meest 
geschikte wijze van ingrijpen is. 
 
Van ieder fase wordt aangegeven wat de signalen zijn en wat je eraan kunt doen 
 
1. Rationele fase 
 

De beginnende escalatie naar de rationele fase is te herkennen aan de volgende signalen: 
 
 Terugkerende meningsverschillen tussen bepaalde mensen. 
 
 Verhardende standpunten. 
 
 Zichtbare spanning en irritatie (non-verbaal gedrag.) 
 
 Oude koeien uit de sloot halen (‘Een half jaar geleden heeft hij dit ook al gedaan!’) 
 
 Over de ander praten in uitgesproken woorden als ‘Hij doet het altijd op deze manier’ of ‘Hij 

houdt zich nooit aan afspraken.’  
 
Wat kun je nu doen? 
 
 Maak onderhuidse conflicten bespreekbaar en wijs op de gevolgen als de conflicten groter 

zouden worden. 
 
 Geef feedback. 
 
 Haal er een gespreksleider bij. 

 
2. Emotionele fase 
 

Als het voor de betrokkenen niet meer mogelijk is om objectief naar de oorzaak van het conflict te 
kijken, dan is het conflict verschoven naar de emotionele fase.  
 
De emotionele fase is te herkennen aan de volgende signalen: 
 
 De schuld bij de ander neerleggen. 
 
 Het zoeken van bondgenoten om het negatieve beeld van de ander te bevestigen. 
 
 Emoties gaan een rol spelen. 
 
 De wil nog wel aanwezig is om het conflict op te lossen. 
 
 Er nog oog en waardering is voor het overkoepelende belang. 
 
Wat kun je nu doen? 
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 Erken dat er echt een conflict ligt. 
 
 Probeer er achter te komen waarom je zo geraakt wordt. 
 
 Zorg dat jezelf duidelijk weet hoe je met de ander kunt praten, zonder verwijten te maken. 
 
 Haal er eventueel een bemiddelaar bij. 

 
3. Strijdfase 

Als blijkt dat de relatie tussen de betrokkenen onherstelbaar is beschadigd, dan is het conflict 
verschoven naar de strijdfase. 
 
De strijdfase is te herkennen aan de volgende signalen: 
 
 De ander is de vijand. 
 
 Het enige doel is om de ander zo veel mogelijk te beschadigen. 
 
 Elkaar negeren of ontwijken. 
 
Wat kun je nu doen? 
 
 Scheiden van wegen. 
 
 Bemiddelaar benoemen. 
 
Als de partijen er echt niet meer uitkomen, is het benoemen van een bemiddelaar vaak nog de 
enige oplossing. De bemiddelaar moet buiten het conflict staan. Afhankelijk van de situatie kan er 
gekozen worden voor een collega, personeelsmanager of een extern persoon. 
 
De bemiddelaar moet over de volgende kwaliteiten beschikken: 
 
 Goed kunnen luisteren. 
 
 De feiten op een rij kunnen zetten. 
 
 Emoties logisch maken in de context. 
 
 In staat zijn niet een van de partijen voor te trekken. 
 
De bemiddelaar moet proberen de rust te herstellen en de partijen proberen te bewegen richting 
een oplossing. Dit vereist vaak een doortastend optreden. 
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Stress 
Wat is stress? Als je in een woordenboek gaat kijken dan vind je bij term betekenissen als: spanning, 
druk en beslommeringen. Iedereen heeft in zijn dagelijks leven te maken met stress. Stress is soms 
een inspiratiebron of het leidt tot verhoogde actie. In dat geval spreken we over positieve stress. Maar 
veel vaker zal stress een irritatiebron of ziektekiem zijn. We spreken dan over negatieve stress. 
Negatieve stress leidt tot lichamelijke en psychische klachten. Deze klachten verdwijnen vanzelf in een 
herstelfase. Daar moet je jezelf wel de tijd voor gunnen, want anders blijft je lichaam protesteren. Het 
is belangrijk dat je weet hoe je met stress om moet gaan. Een goede stresshantering is als olie voor 
de motor! 
 
De productiviteit en kwaliteit zijn Wat is stresshantering? Iedere dag krijg je een dagelijkse portie 
stress op je bordje. Daar kom je niet onder uit. Bij stresshantering leer je deze stress creatief te 
gebruiken zodat je efficiënt werkt, en gezond blijft… en goed kunt blijven dóórademen! Iedereen kan 
zijn eigen stressbestendigheid trainen. Als je dat doet, zul je tot betere resultaten komen. Effectief 
waarnemen en effectief, realistisch denken vormen de fundering van de gekozen benadering. 
 
Deze fundering vormt ook de basis voor assertiviteit, time management en probleem oplossing. Time 
management is het verstandig omgaan met je tijd. Omgaan met stress en omgaan met conflicten zijn 
broer en zus. Hoe je handelend kunt optreden bij conflicten in een organisatiestructuur noemen we 
conflicthantering: strategisch handelen voor de goede zaak. Bij stresshantering staat het eigen 
functioneren centraal, het redden van het vege lijf! Probeer jezelf zo te ‘programmeren’ dat je met 
conflicten kunt omgaan zonder er zelf aan onderdoor te gaan.  
 
Ook als er geen grote conflicten zijn, is het prettig optimaal te kunnen presteren zonder al te veel 
gepieker of lichamelijke klachten. Als je met dit soort klachten te maken krijgt, dan weet je dat je bij 
eigen grenzen aankomt. Het is goed die grenzen te kennen en te (leren) verleggen. Niet iedereen 
heeft in dezelfde situaties stress. De ene persoon is er veel vatbaarder voor dan de andere. Ook de 
negatieve verschijnselen die stress kunnen opleveren, verschillen van persoon tot persoon. Hoe 
gevoelig je bent voor stress hangt af van je karakter en wat je jezelf in de loop der jaren hebt 
aangeleerd. Stress is onontkoombaar. 
 
Zorg dat je slim omgaat met stress oftewel dat je stressbehendig bent! Investeer daarom in je eigen 
stressbestendigheid. Dat is beter dan te verwachten dat je baas, je collega of de structuur van het 
bedrijf verandert. 
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5 Omgang met agressie en emotie 
 
De beroepsbeoefenaar kan een persoonlijk gesprek aangaan met een agressieve gestrande 
automobilist en omgaan met conflicten. 
 
Taak overzicht 
 
1. Gaat op gepaste wijze om met geëmotioneerde en agressieve personen 

 basisbegrippen van de communicatietheorie omschrijven zender-ontvanger, ruis (intern, 
extern), verbaal (vakjargon, stopwoorden, vaag taalgebruik), non verbaal 

 
 basis communicatievaardigheden omschrijven luisteren (oogcontact, lichaamshouding, 

knikken, hummen), vragen stellen/ doorvragen: gesloten vragen (ja/nee-, of/of-, suggestieve 
vragen), open vragen, keuzevragen, samenvatten 

 
 verdieping van de communicatievaardigheden omschrijven samenvatten van gevoel, 

feedback, structuur: open, half open en gesloten, soorten gesprekken: klachtengesprek, 
conflictgesprek 

 
 de stappen van een persoonlijk gesprek en een telefoongesprek omschrijven persoon 

begroeten, behoefte, wensen en ergernissen van de persoon bepalen, gesprek afsluiten 
 

 de uitgangspunten van klantgericht werken omschrijven in de situatie van de klant inleven, 
wensen/verwachting van de klant kennen, professionele servicegerichte houding, 
klantvriendelijk, behulpzaam 

 
 vormen van klantengedrag omschrijven 

 
DAS-model: Dominant, Afstandelijk, Sociaal gedrag 
Invloed van lichaamstaal omschrijven agressieve houding, neerbuigende houding, open houding 
 
Uitwerking van de taak 
 een persoonlijk gesprek met agressieve gestrande personen voeren begrip tonen voor de situatie 

van de klant, rekening houden met verschillen in communicatie, vriendelijk, geduldig, goede 
afsluiting van het gesprek 

 
 conflicten oplossen die zich voordoen bij een berging uitleg geven over mogelijke oorzaken en 

oplossingen van de klacht. Het juiste tijdstip bepalen wanneer hij de persoon over moet dragen 
aan een andere bevoegde persoon of instantie onderhandelen over mogelijke oplossingen, een 
relevante conflicthanteringstijl toepassen. Evaluatie. 

 
 Op tijd derden inschakelen wanneer de situatie tijdens het gesprek uit de hand dreigt te lopen 

dreigementen, eigen veiligheid, geduld bewaren, kalm blijven. 
 
Competenties 
 Besluitvaardigheid 
 
 Flexibiliteit 
 
 Inlevingsvermogen 
 
 Mondeling communiceren 
 
 Onderhandelingsvermogen 
 
 Overtuigingskracht 
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 Stressbestendigheid 
 
2. Gaat op gepaste wijze om met geëmotioneerde en getraumatiseerde personen 
 
Kennisaspecten 
 basisbegrippen van de communicatietheorie omschrijven zender-ontvanger, ruis (intern,extern), 

verbaal (vakjargon, stopwoorden, vaag taalgebruik), non verbaal. 
 
 basis communicatievaardigheden omschrijven luisteren (oogcontact, lichaamshouding, knikken, 

hummen),vragen stellen/ doorvragen: gesloten vragen (ja/nee-, of/of-, suggestieve vragen), open 
vragen, keuzevragen, samenvatten. 

 
 verdieping van de communicatievaardigheden omschrijven samenvatten van gevoel, feedback, 

structuur: open, half open en gesloten, soorten gesprekken: klachtengesprek, conflictgesprek 
 
 de stappen van een persoonlijk gesprek omschrijven behoefte, wensen en ergernissen van de 

persoon bepalen, gesprek afsluiten. 
 
 de uitgangspunten van klantgericht werken omschrijven in de situatie van de klant 

inleven,wensen/verwachting van de klant kennen, professionele servicegerichte houding, 
klantvriendelijk, behulpzaam. 

 
 vormen van klantengedrag omschrijven. 
 
DAS-model: Dominant, Afstandelijk, Sociaal gedrag 
 invloed van lichaamstaal omschrijven agressieve houding, neerbuigende houding, open houding 
 
 belangrijke punten die bij de communicatie met geëmotioneerde en getraumatiseerde personen 

voorkomen omschrijven aandacht schenken aan de persoon, duidelijk communiceren, goed 
luisteren, opvangen. 

 
Uitwerking van de taak 
 een persoonlijk gesprek met geëmotioneerde en getraumatiseerde personen voeren (zowel 

klanten als collega’s) begrip tonen voor de situatie van de klant, rekening houden met verschillen 
in communicatie. 

 
 vriendelijk, geduldig, bij herhaling van het verhaal niet afwimpelen, doorvragen, geen oplossingen 
 
 aanbieden, goed luisteren, laten uitpraten, niet in de reden vallen, goede afsluiting van het 

gesprek 
 
 op tijd professionele hulp inschakelen wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen tijdens het 

gesprek eigen veiligheid, goed opletten, signalen opvangen, geduld bewaren, kalm blijven. 
 
Competenties 
 Besluitvaardigheid 
 
 Flexibiliteit 
 
 Inlevingsvermogen 
 
 Mondeling communiceren 
 
 Overtuigingskracht 
 
 Stressbestendigheid 
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6 Werkoverleg 
 
De gespreksvorm die we tot nu toe hebben behandeld, betreft overleg tussen twee personen. In dit 
hoofdstuk besteden we aandacht aan een groepsgesprek. Overleg en besluitvorming in een groep zijn 
anders ingericht dan overleg en besluitvorming tussen twee personen. Als voorbeeld van een 
groepsgesprek nemen we het werkoverleg in de vorm van een vergadering. Eerst besteden we kort 
aandacht aan de doelen van een vergadering en de opzet van een vergadering. Daarna gaan we het 
werkoverleg nader bespreken. Als laatste gaan we in op hoe besluitvorming in groepen plaatsvindt. 
 
Doel van vergaderen 
 
Globaal zijn er drie vergader doelen te onderscheiden: 
 
1. Informatie uitwisselen. 

Het doel van informatief vergaderen is het overdragen of uitwisselen van informatie, zodat er 
vervolgens problemen opgelost kunnen worden of er besluiten kunnen worden genomen. 

 
2. Problemen oplossen. 

Het doel van probleemoplossend vergaderen is het bedenken van oplossingen om een goed 
besluit voor te bereiden. 

 
3. Besluiten nemen. 

Het doel van besluitvormend vergaderen is het maken van een keuze uit één of meer oplossingen. 
 
Deze vergaderdoelen kunnen in één vergadering aan bod komen, maar kunnen ook over meerdere 
vergaderingen verspreid zijn. 
 
Werkoverleg 
In de meeste bedrijven vindt werkoverleg plaats. Meestal gebeurt dat even tussen de werkzaamheden 
door en soms ga je er echt voor zitten. Als 's morgens de machinist wordt gezegd waar hij naar toe 
moet, is er al sprake van werkoverleg. Ook op andere tijdstippen kan over het werk of de 
werkomstandigheden worden gesproken, zoals tijdens de reparatie van een machine. Het werkoverleg 
kan ook een officiëler karakter hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een vergadering tijdens of na 
werktijd. Het werkoverleg gaat over het werk zelf, maar ook over de werkomstandigheden, de 
taakverdeling, de beoordeling of benoeming van personeel, de eventuele problemen, de aanschaf van 
nieuw materiaal, materieel of gereedschappen. 
 
Als het werkoverleg op de juiste manier gebeurt, kunnen de werknemers invloed uitoefenen op de 
besluiten over het werk. Het moet natuurlijk wel zo zijn, dat de bedrijfsleiding deze 
inspraakmogelijkheden biedt en dat het werkoverleg geen vrijblijvende zaak wordt. Het hoort daarom 
ook regelmatig plaats te vinden. 
 
Enkele voorwaarden voor een goed werkoverleg zijn: 
 
 De deelnemers moeten de zin van het overleg inzien. 
 
 Er dient een goede onderlinge verstandhouding in het bedrijf te zijn. 
 
 Alle deelnemers aan het werkoverleg moeten begrijpen waarover het gaat. Vooraf wordt een 

agenda samengesteld. 
 
 Regelmatig werkoverleg, op een vaste dag en tijdstip is een goed baken in het werk. 
 
 Er is een voorzitter en een secretaris. 
 
 Iedereen heeft de vrijheid om ideeën, wensen of kritiek over het werk naar voren te brengen. 
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 Afspraken maken en nakomen. 
 
 De belangrijke gespreksregels zijn: spreken en luisteren. 
 
 Achteraf wordt een verslag verstuurd. 
 
Het is een algemeen gegeven dat in vergaderingen de aandacht na één á anderhalf uur wegzakt. 
Daarom is het verstandig het werkoverleg niet langer dan anderhalf uur te laten duren. Is er meer tijd 
nodig, dan kan je het beste een nieuwe afspraak maken. De maximale duur van de bijeenkomst moet 
vooraf al vast staan. 
 
De voorzitter van het werkoverleg heeft een aantal taken. 
 
 Hij moet zorgen voor de uitnodiging en de agenda.  
 
 Hij moet het proces bewaken, er voor zorgen dat discussies niet uit de hand lopen en dat er 

beslissingen genomen worden.  
 
 Hij is verantwoordelijk voor het verslag, het uitvoeren van de besluiten en het nakomen van de 

afspraken. 
 
De voorzitter wijst een secretaris aan. Dat is vaak een medewerker van de afdeling of een 
secretaresse.  

 
 De secretaris ondersteunt de voorzitter bij een aantal praktische zaken.  
 
 De secretaris helpt bij het opstellen van de agenda, maakt het verslag en houdt de actielijst bij.  
 
 Tenslotte zorgt de secretaris voor een tijdige verspreiding van de agenda en het verslag.  
 
Een bijzondere vorm van overleg is een zogenoemde toolbox meeting. Tijdens een dergelijke meeting 
bespreek je de veiligheid en het welzijn van mensen op het werk. Hiervoor is het belangrijk om goed 
te communiceren over deze onderwerpen. Dat gebeurt meestal met een toolbox meeting. 
 
Een veelgebruikte methode voor toolbox meetingen is de zogenoemde 5V-methode: 
 
1. Voorbereiden 
 

 Denk aan eigen ervaringen. 
 

 Verdiep je in het onderwerp. 
 

 Luister naar medewerkers om er achter te komen waar problemen liggen. 
 

 Organiseer de meeting zorgvuldig en neem er voldoende tijd voor. 
 
2. Vereenvoudigen 
 
Maak de vergadering niet te ingewikkeld door teveel onderwerpen te behandelen. Kies daarom: 
 

 Eén veiligheidsregel of. 
 

 Eén ongeval of bijna ongeval of . 
 

 Eén veiligheidsaspect. 
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3. Verpersoonlijken 
Mensen zijn betrokken bij een onderwerp als ze er direct mee te maken hebben. Kies het 
onderwerp van de vergadering daarom zo dicht mogelijk bij de werkplek. 

 
4. Vertonen 

Mensen onthouden slecht 10% van een instructie als het alleen maar wordt verteld. Als er alleen 
iets wordt vertoond, is dat 20%. Wanneer je iets vertoond en tegelijk daarbij iets verteld is het 
resultaat 65%. 

 
Gebruik dus bij het verhaal visuele ondersteuning zoals video of laat bijvoorbeeld een stuk 
gereedschap zien. 
 
5. Voorschrijven 
 

 Uiteindelijk is het doel van een toolbox meeting om afspraken te maken over veiligheid en 
welzijn. Dat betekent dat er voorschriften gehanteerd worden waarvan iedereen de bedoeling 
kent en waaraan iedereen zich moet houden. 

 
 We hebben nu een aantal belangrijke aspecten van het werkoverleg behandeld. De procedure 

heeft hierbij de boventoon gevoerd. Toch is het niet alleen de procedure die het werkoverleg 
tot een succes maakt.  

 
 Als de medewerkers en de leidinggevende goede gespreksvaardigheden tijdens het overleg 

toepassen, zal dit zorgen voor een beter resultaat. Het goed formuleren en het presenteren 
van discussiepunten, het naar elkaar luisteren, de ander eerst laten uitpraten voordat je zelf 
reageert, zijn minstens net zo belangrijk voor het laten slagen van het werkoverleg. 

 
Besluitvorming in groepen 
Dagelijks moet je besluiten nemen en keuzes maken. Besluitvorming is in de praktijk hetzelfde als 
probleem oplossen. Besluiten hebben altijd betrekking op problemen. Bij het nemen van besluiten 
weeg je alle voor en nadelen tegen elkaar af. Uiteindelijk zet je alle mogelijkheden naast elkaar en 
maak je een keuze uit een van deze mogelijkheden. In een groep vindt deze afweging ook plaats, 
maar dan met meer mensen tegelijk. Om met een groep tot een besluit te komen, is soms veel 
overleg nodig. Het kan de nodige tijd in beslag nemen om iedereen te overtuigen, zodat ze de 
besluiten accepteren. Als de besluiten geaccepteerd worden, is de kans groot dat de besluiten ook 
daadwerkelijk nageleefd worden. 
 
Manieren van besluitvorming 
Besluitvorming kan op meerdere manieren plaatsvinden. De volgende zaken zijn van invloed op de 
manier van besluitvorming: 
 
 Eventuele machtsverschillen. 
 
 De informatie die wordt gebruikt (of juist niet.) 
 
 De beschikbare tijd. 
 
 Het bestaan van persoonlijke machtsstrijd. 
 
Hieronder worden zeven manieren van besluitvorming beschreven. De volgorde is niet willekeurig, 
maar wordt bepaald door het (toenemend) aantal mensen dat bij de besluitvorming betrokken is. Een 
toenemend aantal mensen heeft als consequentie dat de tijd die de besluitvorming in beslag neemt, 
ook vaak toeneemt.  
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Maar daar staat tegenover dat de acceptatie van de beslissing eveneens toeneemt. 
 
1. Eén iemand neemt het besluit. 
 
Eén persoon binnen de groep neemt het besluit. Dit kan de hoogste in rang zijn, maar het kan ook 
iemand zijn die zo overtuigend overkomt dat de anderen met hem meegaan. 
 
2. Door vorming van een twee mansblok. 
 

Twee mensen binnen de groep zijn het met elkaar eens. Zij gaan elkaar ondersteunen en vormen 
daarmee samen een blok. Dit kan de indruk geven dat meer mensen het eens zijn dan in 
werkelijkheid het geval is. 

 
3. Kliekvorming. 
 

Kliekvorming speelt zich al af voordat het overleg begint. Een aantal mensen is het al met elkaar 
eens. Voor de overige deelnemers van het overleg is het moeilijk om zich te verweren tegen een 
groep. 

 
4. Meerderheidsbesluit. 
 

Als de meerderheid van de deelnemers aan het overleg het met elkaar eens is, is het besluit 
gevallen. Het gevolg van een meerderheidsbesluit is dat een minderheid het niet eens is met het 
besluit. Deze minderheid kan de uitvoering van het besluit gaan dwarsbomen. 

 
5. Onder druk zetten van anderen. 
 

In een groep is het makkelijk om anderen onder druk te zetten. Dit kan door alleen in de groep 
naar iemands mening te vragen of door dreigementen te uiten (‘Als jullie mij niet ondersteunen, 
dan …..’). 

 
6. Door schijnbare eenstemmigheid. 
 

Als niemand de moeite neemt om iemand tegen te spreken, is er sprake van schijnbare 
eenstemmigheid. Immers, wie zwijgt stemt toe! Schijnbare eenstemmigheid komt vaak voor als er 
geen open sfeer is. Het gevaar van schijnbare eenstemmigheid is dat de besluiten niet worden 
uitgevoerd. Je knikt ja, maar denkt nee, vervolgens voer je het besluit dan ook niet uit. 

 
7. Door consensus. 
 

Consensus betekent dat iedereen het eens is met de gekozen oplossing. 
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Valkuilen bij besluitvorming 
Besluitvorming kan op vele momenten verkeerd gaan. Een aantal factoren spelen hierbij een rol: 
 
 Angst voor de gevolgen van een beslissing.  

De mogelijke gevolgen van een te nemen besluit kunnen leiden tot spanningen en onenigheden 
binnen de groep. Als deze angst niet wordt uitgesproken, kan er geen goed besluitvorming 
plaatsvinden. 

 
 Interpersoonlijke conflicten of machtsstrijd. 

Als deelnemers in een groep elkaar niet mogen of om de macht strijden, dan kan dat de 
besluitvorming ernstig belemmeren. Deze persoonlijke conflicten kunnen beter rechtstreeks 
worden opgelost in plaats van te worden verpakt in zakelijke tegenstellingen. 

 
 Methodische fouten.  

In het leiden van een vergadering kunnen missers voorkomen waardoor mensen onvoldoende aan 
bod komen. 
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7 Klantgericht handelen 
 
Het publiek informeren over de komende werkzaamheden en het omgaan met klachten zijn heel 
belangrijke vormen van mondelinge communicatie. Iedereen is klant van elkaar. Het publiek is dus 
ook een klant waar je mee omgaat. Door het informeren van klanten probeer je klachten te 
voorkomen en overlast te beperken. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan deze twee 
onderwerpen en geven we richtlijnen voor een effectieve communicatie met de klant. 
 
Publiek informeren 
Bij je werk ontkom je niet aan publiek. Bovendien is het zo dat je tijdens het werk vaak voor overlast 
zorgt op straat. Het kan zijn dat mensen daar open aanmerkingen over maken. Voorbeelden van 
overlast kunnen zijn: lawaai, er staan hekken, mensen kunnen er niet gemakkelijk door, filevorming. 
Kortom: ongemak voor de mensen en niet iedereen heeft daar begrip voor. Veel gemopper kan 
worden voorkomen als je de mensen op tijd waarschuwt en informeert over het naderende ongemak 
en de werkzaamheden. 
 
Je kunt uitleggen: 
 
 Wat er gaat gebeuren. 
 
 Waarom het werk moet gebeuren. 
 
 Welk bedrijf het uitvoert in opdracht van wie. 
 
 Hoe lang het gaat duren. 
 
 Wat de overlast zal zijn. 
 
 Welke maatregelen er worden genomen tijdens de werksituatie om de overlast te beperken. 
 
 Welke waarschuwingen gelden voor de duur van het werk. 
 
 Welke aanwijzingen het publiek moet opvolgen. 
 
 Welke veiligheidsmaatregelen gelden. 
 
Belangrijke omgangsregels zijn: 

 
 Wees beleefd en blijf beleefd. 
 
 Groet bij het binnenkomen en weggaan. Probeer vriendelijk te blijven en druk je fatsoenlijk en 

verstaanbaar uit.  
 
 Spreek de ander aan met u als het iemand is die boven je staat of iemand die je niet kent 

(behalve als hij of zij zegt dat het anders mag). 
 
 Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt, maar doe dat rustig en vriendelijk. Geef zelf ook 

vriendelijk en rustig uitleg als dat nodig is. 
 
 Als je het niet eens bent met wat er wordt gezegd, zeg dat dan op een vriendelijke manier. 
 
 Als je iets niet weet, draai daar dan niet omheen maar zeg dat je het uitzoekt of naar een 

oplossing zoekt of met een voorstel komt. 
 
 Als je kritiek krijgt, probeer daar dan rustig op te reageren.  
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 Het taalgebruik en de manier waarop je met elkaar om gaat zijn ook afhankelijk van 
leeftijdsverschillen.  

 
 Je moet er rekening mee houden dat mensen zich behoorlijk gekwetst kunnen voelen door 

bepaald taalgebruik.  
 
 Het is belangrijk dat je, je realiseert dat veiligheid van jou en je omgeving voorop staan. Sommige 

veiligheidsmaatregelen zorgen voor hinder. Dat is misschien vervelend maar toch nodig. 
 
Om de overlast zo klein mogelijk te maken, zorg je voor: 
 
 Duidelijke werkafspraken. Het werk duurt dan niet langer dan nodig is. 
 
 Duidelijke en tijdige informatie naar de verbruiker. De verbruiker weet dan waar hij of zij aan toe 

is en kan zelf maatregelen nemen. 
 
 Een goede materiaal en gereedschapsvoorziening. Ook dit zorgt ervoor dat het werk niet langer 

duurt dan nodig is. 
 
 Goede en snelle doorstroming. 
 
Klachten 
Zoals we al eerder gesteld hebben, kom je in contact met publiek. Het publiek kan klachten hebben 
over de meest uiteenlopende zaken. Jij hebt hierbij als taak klachten op de juiste wijze door te geven.  
Je kunt de klant doorverwijzen naar de persoon of de afdeling waar de klacht thuishoort. Je kunt de 
klacht ook zelf noteren en doorgeven. Sommige bedrijven hebben een klachtenformulier dat door jou 
en de klant wordt ingevuld. Een klachtengesprek vindt plaats naar aanleiding van een klacht van een 
klant. Dat kan een telefonische of een schriftelijke klacht zijn, maar ook tijdens het werk kan een klant 
zich beklagen. Stel dat de klager zich tot jou richt met de klacht, dan moet je, je afvragen of jij dit zelf 
aanpakt, of dat je verwijst naar de hoofd bergingswerkzaamheden of bergingsbedrijf. Je moet dus 
goed weten wat jullie hierover hebben afgesproken. 
 
We geven richtlijnen voor het klachtengesprek voor het geval jij dat moet voeren: 
 
 Luister goed naar de klacht van de klant, en laat hem of haar uitspreken. 
 
 Als de klacht onduidelijk is, stel dan vragen. 
 
 Ga niet in discussie over de klacht of over gelijk hebben of gelijk krijgen. 
 
 Neem de klacht en de klant serieus, probeer je te verplaatsen in het probleem. 
 
 Laat merken dat je moeite doet om het te begrijpen bijvoorbeeld door samen te vatten. 'Dus als ik 

het goed begrijp dan...'. 
 
 Hou het zakelijk en betrek de klacht niet op je persoon. 
 
 Blijf rustig, vooral vriendelijk en op z'n minst beleefd. Dit zijn de beste manieren om eventuele 

boosheid te verminderen. 
 
 Val nooit je bedrijf of je collega's af en praat op een redelijke manier over het werk en over je 

eigen werk. 
 
 Zoek naar een oplossing als het om een gegronde klacht gaat en doe dat in overleg met de klant. 

Misschien heeft die zelf al een voorstel. Overleg met je baas. 
 
 Probeer de fout te herstellen zodat de klant alsnog tevreden is. 
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 Sluit het gesprek positief af. 
 
 Trek je conclusies: wat kan beter, kunnen we dit voorkomen, waar moeten we de volgende keer 

aan denken? Dit kun je inbrengen in het werkoverleg. 
 
Deze richtlijnen vind je ook terug in het KANS model. Het KANS model is een hulpmiddel om met 
diverse klantsituaties om te gaan. Het biedt niet alleen houvast voor de wijze waarop het gesprek met 
een ‘lastige klant’ dient te worden gevoerd, maar het biedt tevens de kans om de verwachtingen van 
de klant te overtreffen! Juist de wijze waarop met klachten of bezwaren wordt omgegaan is een 
‘moment van de waarheid’. 
 
 Actie  Procedure  Vaardigheden  

K  Kontact maken  Voorstellen Open 
stellen 
Omstandigheden ok? 

Non-verbaal 
(houding, 
oogcontact) en 
verbaal  

  Leg rol uit   

A  Actief luisteren  Informeer Vraag 
naar verhaal van de 
klant Ondersteun dit  

Open vragen 
Meeveren/begrip 
Doorvragen 
Samenvatten  

N  Neem 
verantwoordelijkheid 
voor afhandeling  

Informeren: - doe 
een voorstel - of 
eventueel afwijzen  

Initiatief nemen 
Helder en concreet 
zijn Onderhandelen  

S  
Stem af met andere 
betrokkenen  

Is alles duidelijk? Is 
klant akkoord? 
Eventueel  

Kunnen toetsen en 
checken bij klant  

  vervolgafspraak?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Naar inhoudsopgave 

    38

8 Traumabeleving en verwerking 
 
Dit hoofdstuk bied je communicatierichtlijnen aan voor situaties waarin jij of je collega’s worden 
geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis. Het is niet zo dat dit hoofdstuk de pretentie heeft je 
op te leiden tot therapeut of psycholoog. Wij hopen echter dat je bij het bestuderen van dit hoofdstuk 
in staat bent om je collega’s de eerste opvang te bieden en in staat bent gedrag te signaleren dat 
wijst op het verwerken van een schokkende gebeurtenis. 
 
Bergers worden nogal eens geconfronteerd met mensen die soms van het ene, op het andere 
moment in moeilijke omstandigheden verkeren. Een groot ongeval kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn. 
Daarnaast kunnen kijkers of omstanders de werkzaamheden van bergers nog meer bemoeilijken. De 
berger heeft veel verantwoordelijkheden en er wordt dus veel van hem verwacht, ook tijdens 
calamiteiten. Sommige calamiteiten kunnen de berger nog lang bezighouden. Ervoor uit durven 
komen of praten over schokkende voorvallen valt nog niet mee.  
 
De cultuur van een bedrijf of de motivatie dat je er gewoonweg niet over praat bemoeilijken de 
verwerking van de schokkende gevolgen. Gedachten als: “dat is nu eenmaal het risico van het vak” of 
“hier moet zo iemand als ik toch tegen kunnen, anders ben ik niet geschikt voor dit vak “ kunnen 
werknemers ertoe brengen te zwijgen over een schokkende gebeurtenis. Deze gedachten kunnen zo 
doorwerken dat ze de arbeidsvreugde en, het privé-leven ondermijnen. De draaglast en werkdruk 
nemen toe. Verharding van de persoon, ook in het privé-leven, of ergernissen binnen het bedrijf 
volgen snel daarop.  
 
Hierdoor kunnen conflictsituaties zich opstapelen. Dit alles is niet gunstig voor de medewerker en dit 
kan de collegiale sfeer ondermijnen. De kans op ziekteverzuim neemt toe. Medewerkers ondergaan 
gedragsveranderingen, krijgen een opvliegend karakter of vluchten weg in 
overmatig alcoholgebruik. In veel gevallen worden zaken als deze wel opgemerkt in de zin dat 
collega’s merken dat iemand niet lekker in zijn vel zit. De collega reageert de laatste tijd anders dan 
dat de anderen van hem gewend zijn. Het kan hierbij gaan om situaties die recent zijn maar ook om 
zaken die al langer spelen. Uiteindelijk zal dit gedrag gevolgen hebben voor de persoon in kwestie en 
voor de samenwerking met zijn collega’s. 
 
Ter voorkoming van dit soort situaties is het belangrijk dat er een persoonlijk en open arbeidsklimaat 
heerst. Door zorg te dragen voor een directe, goede opvang kan veel leed worden voorkomen. 
Collega’s zijn degenen die elkaar het beste kunnen ondersteunen. De leidinggevende moet zorgen 
voor een collegiale cultuur waarin praten over heftige emoties als een normale gang van zaken wordt 
gezien. 
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Begrippen 
In de tekst kom je veel woorden als “signalering” en “opvang” tegen. We geven een nadere 
omschrijving van deze woorden. 
 
Signalering 
Onder “signalering” wordt verstaan: de aandacht vestigen op iemands gedrag of houding. 

 
Opvang 
Onder “opvang” wordt verstaan: op passende wijze reageren en/of hulp bieden. collegiale 
opvanggesprek Het collegiale opvanggesprek is nodig als de collega is geconfronteerd met een heftig 
emotionele gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeval of bedreiging. Het gaat om het moment direct na 
zo’n gebeurtenis. Het lukt niet om een definitie te geven van zo’n heftig emotionele gebeurtenis 
omdat met uit moet gaan van de persoonlijke beleving van zoiets. Hier spelen meerdere factoren een 
rol. 
 
Emotionele gebeurtenissen 
In deze paragraaf behandelen we de volgende thema’s: 
 
 De noodzaak van collegiale ondersteuning en opvang na een heftige emotionele gebeurtenis en 

de verwerking ervan. 
 
 Wat kan de medewerker zelf doen met betrekking tot negatieve stressreacties. 
 
Mensen die betrokken raken bij emotionele gebeurtenissen zijn te verdelen in twee groepen: 
 
 Mensen die beroepshalve betrokken raken bij emotionele gebeurtenissen. 
 
 Mensen die privé getroffen worden door ernstige emotionele gebeurtenissen. 
 
In veel gevallen zal blijken dat werk en privé niet altijd even goed zijn te scheiden. Er is een grote 
samenhang hiertussen en het is dan ook logisch dat zaken die op het werk spelen van invloed kunnen 
zijn op de thuissituatie en andersom. Wanneer zijn emotionele gebeurtenissen zo aangrijpend dat ze 
heftig emotioneel genoemd kunnen worden? In de eerste plaats is dat natuurlijk heel persoonlijk. Het 
ligt op dat moment aan de draagkracht van de persoon in kwestie. Ook spelen ervaring en 
verwachting een rol. De ene dag kan een mens meer aan, dan de andere dag. 
 
De volgende factoren kunnen leiden tot een moeilijk te verwerken gebeurtenis: 
 
 De gebeurtenis zelf 
 
 De melding en interpretatie kloppen niet met de werkelijkheid. Een simpele aanrijding, 

bijvoorbeeld, kan bij de persoon in kwestie herinneringen uit het verleden oproepen waaraan hij 
veel negatieve associaties ophangt. Een gebeurtenis kan om een of andere reden extra 
aangrijpend zijn. 

 
 De betreffende gebeurtenis is de laatste druppel en levert samen met spanningen in de privé-

sfeer en enige narigheid op het werk te veel spanning op. De combinatie van diverse factoren kan 
iemand het gevoel geven klem te komen zitten. 

 
 Als een slachtoffer bijvoorbeeld lijkt op een eigen kind, echtgenoot of kennis, of van dezelfde 

leeftijd is, dan is de kans op identificatie groot. 
 
 Het moet dus duidelijk zijn hoe belangrijk collegialiteit is. Voor het team moet het duidelijk zijn 

wat men aan elkaar heeft op de weg. 
 

 Niemand kan zich scholen in het aankunnen van een ernstige of gruwelijke gebeurtenis. 
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 Een gebeurtenis kan de één heel erg raken en een ander heeft daar geen of nauwelijks last van. 
In beide gevallen praat je over normale reacties. Eerder opgedane ervaringen kunnen hierbij een 
rol spelen. Het kan helpen als men door eerder opgedane ervaringen weet wat hij moet doen. 

 
 Het hangt ervan af of de medewerker voorbereid naar een ongeval gaat of dat hij daar plotseling 

mee geconfronteerd wordt. 
 
 De voorbereiding is in veel gevallen bepalend. Bij incidentmelding kan men zich al voorbereiden 

op hetgeen dat mogelijk wordt aangetroffen. Het doelmatig kunnen handelen, vermindert de kans 
dat je een gebeurtenis als schokkend ervaart.  

 
 Toekijken en niets kunnen doen, je machteloos voelen, maakt de kans op verwerken moeilijker. 

Ook als er niets meer te redden valt, kun je tegen jezelf zeggen:”Ik heb er alles aan gedaan wat 
binnen mijn mogelijkheden lag”. 

 
 Afreageren en stoom afblazen moet kunnen en mogen. 
 
 Geef elkaar hier de mogelijkheid toe en kom niet met dooddoeners als: “Als je hier niet tegen kunt 

dan moet je maar een andere baan gaan zoeken”. 
 
 Humor kan ook een manier zijn van afreageren. Soms kan een grapje de weg openen naar een 

serieus gesprek. Dit geldt uiteraard voor collega’s onder elkaar. Hoe een gesprek ook gaat 
beginnen of wat de aanleiding ook mag zijn, geef elkaar de ruimte bij het vertellen. 

 
 Geef diegene de gelegenheid weer orde op zaken te stellen. Een collegiaal opvanggesprek werkt 

vaak het beste met iemand die de gebeurtenis niet zelf heeft meegemaakt maar die het wel 
meegemaakt zou kunnen hebben. 

 
 Deze collega kan immers gedetailleerde vragen stellen zodat de pijnlijke beelden niet omzeild 

hoeven te worden. Juist de pijnlijke beelden van een gebeurtenis kunnen later een belasting gaan 
vormen, het is van belang dat ze in een vroeg stadium onderkent worden. 
 

 Denk hierbij niet alleen aan gedachten, gevoelens en indrukken, maar ook aan zintuiglijke 
waarnemingen. 
 

 Ook als men het verhaal niet wil vertellen is het toch goed om dit wel te doen. Het helpt om 
hierdoor orde in de beelden te krijgen. Mensen die hun verhaal hebben verteld, doen hun verhaal 
gemakkelijker als de drempel tot vertellen eenmaal genomen is. 
 

 Er moet een structurele mogelijkheid zijn om opvang te bieden. De steun , de collegiale opvang 
moet gewoon goed geregeld zijn. 
 

Sociale steun 
Ieder mens zoekt in zijn werk uitdagingen. Soms zijn er echter dagen waarop men het liefst een rustig 
dagje heeft. Op die dagen is de draagkracht een stuk minder. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door 
gebeurtenissen in de privé-sfeer of omdat je toevallig net een aanvaring hebt gehad met een 
vervelende collega. De uitdagingen zijn in constant evenwicht met de draagkracht van de 
medewerker. Als er zaken zijn die de draagkracht regelmatig te boven gaan kun je overspannen 
raken. Het is belangrijk dat je sociale steun krijgt van je omgeving. 
 
Sociale steun wordt gegeven op drie vlakken: 
 
 Organisatie. 
 
 Collega’s. 
 
 Privé-situatie. 
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Er moet een zekere wisselwerking zijn tussen de drie bovenstaande niveaus. Zij moeten zoveel 
mogelijk met elkaar in evenwicht zijn. 
 
Organisatie 
Sociale steun op organisatieniveau is bieden van zakelijke aspecten zoals wettelijke regelingen en 
arbeidsvoorwaarden, anderzijds werksfeer, positieve bedrijfscultuur. De medewerker moet het gevoel 
hebben dat er rekening met hem wordt gehouden. De belangen moeten goed behartigd worden. De 
werkgever kan investeren in, Bedrijf Opvang Teams (B.O.T. teams.)  Dit zijn teams van medewerkers 
die een opleiding hebben genoten waarin men heeft geleerd om collega’s op te vangen na een 
schokkende gebeurtenis. 
 
Collega’s 
Geef elkaar het gevoel van saamhorigheid, goede samenwerking en het gevoel dat je op elkaar kunt 
terugvallen. Blindelings vertrouwen moet er zijn. Onderken zaken in de privé-sfeer. Situaties in de 
privé-sfeer kunnen de stemming van een medewerker beïnvloeden. 
 
Privé-situatie 
Onder privé-situatie wordt verstaan: partner, familieleden, vrienden of een goede collega. 
 
Primair biedt de privé-situatie: 
 
 Zorg om elkaars welbevinden. 
 
 Steun. 
 
 Hulp en advies. 
 
Een goede vrijetijdsbesteding leidt de aandacht af en is van wezenlijk belang om weer ruimte te 
krijgen. 
 
Waarom maakt een gebeurtenis indruk? 
Ongewone gebeurtenissen kunnen een enorme indruk maken. Dit kan gebeuren vanwege de 
grootschaligheid, het schrijnende of het complicerende karakter. Je kunt lang bezig zijn met het 
onvoorstelbare voorstelbaar te maken en het onbegrijpelijke begrijpelijk. Een gebeurtenis geeft een 
beeld of indruk in de waarneming. Ervaringen creëren een verwachtingspatroon. In gedachte 
ontwikkel je een voorstelling over hoe er gehandeld moet worden. Dit wordt mede beïnvloed door de 
beschikbare kennis en kunde. Dit proces speelt zich in enkele secondes af. 
 
In dit proces wordt een aantal veiligheden ingebouwd: weerbaarheid en afstand nemen. Je hebt een 
bepaald verwachtingspatroon van wat je gaat aantreffen, wijkt de realiteit af dan moet het beeld 
worden bijgesteld. Dit corrigerende vermogen gaat vanzelf. Indien dit niet lukt, als dus het verwachte 
en de realiteit te ver uit elkaar liggen dan kan dit leiden tot machteloosheid en twijfel. Je moet dan 
alle zeilen bijzetten om een situatie onder controle te krijgen. Je kunt dan gaan zweten of trillen. 
 
Een bevredigende oplossing geeft een goed gevoel van tevredenheid en het zelfvertrouwen zal 
groeien. De grenzen zijn misschien wat verlegd. Als men niet dat succes behaalt dan kan dit tot 
stressreacties leiden. Onzekerheid kan het gevolg zijn. Een gebeurtenis wordt een heftig emotionele 
gebeurtenis als de berger niet in staat is de gebeurtenis het hoofd te bieden. Dit is geen teken van 
zwakte, dit kan een volkomen normale reactie zijn. 
 
Alles “op een rijtje zien te krijgen” is van wezenlijk belang. Hiervoor is praten een heel belangrijke 
bezigheid. Door erover te praten, krijg je de zaken weer in het gareel. Het opvanggesprek en de 
vervolggesprekken moeten ervoor zorgen dat de angst, om over een schokkende gebeurtenis te 
praten, wordt weggenomen. 
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Suggesties zelfverwerking 
 
 Uit je gevoelens en praat erover met familie en vrienden. 
 
 Probeer zo snel mogelijk de draad van het normale leven weer op te pakken. De drempel om 

weer te beginnen kan anders alleen maar hoger worden. 
 
 Accepteer dat herinneringen aan het voorval nog heel lang kunnen opdoemen. 
 
 Neem voldoende tijd om na te denken en om te rusten. 
 
 Zorg voor voldoende ontspanning en afleiding. 
 
 Doe geen dingen die een langdurige concentratie vergen, zoals autorijden over lange en 

eentonige afstanden. 
 
 Vermijd een vlucht naar rustgevende en slaapmedicatie. Dit stagneert de verwerking. 
 
 Wees erop bedacht dat niet iedereen begrip kan opbrengen voor je situatie. 
 
Suggesties opvanggesprek 
 
 Geef niet teveel adviezen. Geef zeker geen advies als er niet om gevraagd wordt. 
 
 Kies een rustige plaats om een gesprek te voeren. 
 
 Luister, laat die ander het woord doen. 
 
 Laat in een gesprek niets van je mening blijken, geef geen oordeel over de gebeurtenis, ook al is 

dit soms heel verleidelijk. 
 
 Probeer in je eigen woorden samen te vatten wat je zojuist hebt gehoord en ga na of dat juist is 

bij de betreffende persoon. 
 
Probeer een zo exact mogelijke reconstructie te krijgen van het voorval: 

 
 Wat zag je? 
 
 Wat voelde je? 
 
 Wat rook je? 
 
De op te vangen collega moet niet het gevoel krijgen dat hij beoordeeld wordt. Ga aan het eind van 
een gesprek na of de collega weer aan het werk kan of dat hij naar huis moet. Vraag wat hij het 
liefste wil. Stel vrouw en/of kinderen op de hoogte. Het latere aanbieden van (telefonisch) contact kan 
heel zinvol zijn. Wat mag je van je collega verwachten als je een opvanggesprek houdt? Je moet 
serieus genomen worden. Praten is zeer zinvol. De persoon in kwestie zet dan de “zaken weer op een 
rijtje”. Het eigen structurerende systeem komt weer op orde. 
 
Verwerking 
Moet je ertegen kunnen? Ben je een zwakkeling als dat niet lukt? Moet je dan maar een andere baan 
nemen? Natuurlijk niet. Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor opvang na een emotionele 
gebeurtenis. Het besef van verwerking is groot omdat er steeds meer duidelijk is over de gevolgen 
van een slechte verwerking. Vroeger dacht men dat als je er maar niet meer over praatte dat het dan 
vanzelf zou overgaan. De gedachten werden verzet en men ging door. Natuurlijk vielen de gedachten 
niet uit te bannen, maar je liet er niets van merken. De emotionele lading werd onderdrukt. Gevolg 
was vaak dat mensen er op latere leeftijd nog last van kregen. 
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Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) 
Als de verwerking verstoord raakt dan spreek je van Post Traumatisch Stress Stoornis. Dit is een 
stoornis die van ernstige of minder ernstige aard kan zijn. 
 
Verschijnselen zijn onder andere: 
 
 Hoofd, maag en spierpijn. 
 
 Prikkelbaarheid. 
 
 In of doorslaapproblemen. 
 
 Depressieve gevoelens. 
 
 Teruggetrokkenheid, eenzaamheid en verveling. 
 
 Concentratieverlies. 
 
 Schrikreacties en angsten. 
 
 Verminderde seksuele gevoelens. 
 
 “Waarom” vragen. 
 
 Schuldgevoelens. 
 
 Vermoeidheid. 
 
 Behoefte aan begrip en erkenning. 
 
 Meer gaan roken of drinken. 
 
 Meer gaan afgeven op de organisatie. 
 
Bovenstaande lijst is niet compleet, toch zijn dit veel voorkomende verschijnselen bij een PTSS. Het 
blijkt dat bij PTSS vooral de herhaling van indrukken en neerslachtigheid het langst voortduren. Indien 
dit het geval is dan zijn de grenzen van de collegiale steun bereikt en dan zal er professionele steun 
moeten worden ingeroepen. Wanneer je deze tekst hebt bestudeerd, lijkt het misschien een hele klus 
om een opvanggesprek te voeren. Het is immers een complex geheel wat iemand, die een 
schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, doormaakt.  
 
Toch valt een dergelijk gesprek in de praktijk heel erg mee. Veel zaken komen automatisch in een 
gesprek naar voren zonder dat die bewust zijn aangeroerd. De collega wil erkenning. Die erkenning 
start al bij en door het gesprek. Er is niemand die beter weet wat iemand tijdens zijn of haar werk kan 
overkomen dan de eigen collega. De collegiale opvang is daarom zo waardevol. Gelukkig onderkennen 
steeds meer mensen dit. 
 
 
 
 

  
 
 




