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Oefenen van communicatievaardigheden 
 

Acceptatie 
Belangrijk is dat je verschil maakt tussen acceptatie van een persoon en (non-) acceptatie van diens 
gedrag. De mate waarin je bepaald gedrag accepteert is afhankelijk van invloeden bij jezelf (hoofdpijn, 
vrolijke bui, stress), invloeden bij anderen (kunnen dezelfde zijn), invloeden van de omgeving of 
omstandigheden (in de ene situatie kan gedrag acceptabel zijn, terwijl het in de andere situatie 
ongepast is). Dit is belangrijk om te weten omdat je je af kunt vragen waarom je bepaalt gedrag irritant 
vindt of ronduit afkeurt. Soms ligt dit ook aan je eigen gemoedstoestand. Dit is voor de ander dan 
moeilijk te voorspellen.  
In een geval van een probleem is het belangrijk om vast te stellen van wie het probleem is. Een 
jongere die de stereo keihard aan heeft staan, heeft daar geen probleem mee. De ouder vaak wel. Het 
feit dat er een half uur later gegeten wordt, hoeft voor degene die later komt geen probleem te zijn 
(een oplossing zelfs), maar voor degene die na het eten een afspraak had is het wel een probleem.  
Ook als het probleem niet van jou is, moet je er als ouder iets mee. Het geeft je in ieder geval meestal 
informatie over waarom de ander doet zoals hij doet.  
 
Actief luisteren 
Vermijd taal van non-acceptatie (de voorbeelden zijn uit het onderwijs met kleine kinderen, maar 
eenvoudig zelf te “vertalen”):  

- adviezen geven, oplossingen aandragen (ook: beleren, moraliseren, bevelen, 
waarschuwen/dreigen). 
- Droog maar gauw je tranen, straks mag jij met die pop.  
- Kies maar wat anders; je kunt niet allebei tegelijk met die pop spelen.  
- Dat is vervelend, maar je kunt nou eenmaal niet altijd je zin krijgen.  
- Ophouden met huilen en snel iets anders kiezen.  
- Als je niet gauw ophoudt met huilen, maar je helemaal niet meer met die pop spelen.  

- oordelen, negatieve waardering uitdrukken (analyseren, kritiek leveren/beschuldigen, 
etiketteren). 
- Je bent zeker met wat anders gaan spelen en nu wil je de pop weer terug.  
- Jij wilt altijd met iets spelen met iets waar een ander mee bezig is.  
- Er kan ook nooit wat gebeuren of jij begint meteen te huilen! 

- het probleem uit de weg gaan, vermijden (afleiden/negeren, sarcastisch zijn/grapjes maken).  
- Kom, jij mag me even helpen met het pakken van de schriften.  
- Wat een tranen. En het is vandaag al zo nat buiten.  

 
Actief luisteren = goed proberen te luisteren wat de ander “eigenlijk” wil zeggen en proberen je in te 
leven in welke gevoelens er spelen (empathie). Vervolgens dit onder woorden brengen.  
Wanneer kun je deze techniek beter niet gebruiken?  

- als je onvoldoende tijd hebt om de ander de kans te geven zich echt goed te uiten.  
- Als je het gevoel hebt dat je het dat moment zelf niet aan kunt.  
- Als je niet echt wilt luisteren en de ander niet echt wilt helpen.  
- Als je er geen vertrouwen in hebt dat de ander zijn eigenlijk  problemen kan proberen op te 

lossen. 
 
Aandachtspunten:  

- Zorg dat je ook het gevoel “achter de boodschap” probeert te benoemen. Niet alleen maar 
napraten.  

- Zorg dat je het gevoel met de juiste kracht benoemd (niet “dat vind je niet leuk” als de ander 
helemaal in tranen is).  

- Verwoord gevoelens in plaats van “waarom” te vragen. Op die vraag komt zelden een 
bruikbaar antwoord.  

- Soms heeft de ander gewoon geen zin om te praten over gevoelens. Dan heeft actief luisteren 
niet veel zin. 

- Overdrijf het actief luisteren niet. Niet altijd schuilt er een diep gevoel achter een vraag. Het 
kan ook bijvoorbeeld een vraag naar informatie zijn. Je kunt dit uitvinden door je feedback als 
een vraag te formuleren. Bijvoorbeeld: “Tot hoe laat ga je vanavond trainen?” – “Vind je het 
vervelend dat ik laat thuis ben en niet bij jou?” – “Nee, ik wilde afspreken en jou daarna zien.” 
In zo’n geval is het helder: een informatief antwoord is genoeg.  
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Oefeningen: 

- Therapeut geeft opmerkingen die zich lenen voor actief luisteren. De cliënt geeft aan welk 
gevoel er gepaard zou kunnen gaan met de opmerking. Voorbeeldzinnen:  
- Gelukkig, nog maar tien dagen en dan is het vakantie.  
- Ga je straks mee als ik naar die nieuwe school moet? 
- Het ging een tijdje goed, maar nu gaat het slechter dan eerst, terwijl ik echt mijn best doe. 
- Ik heb geen zin meer om mee te gaan naar Piet en Anja.  
- Hoe vind jij dat het met Koen gaat? 

- Bij bovenstaande zinnen geeft de cliënt na de vorige oefening mogelijke antwoorden waaruit 
blijkt dat hij actief luistert.  

- Rollenspel om actief luisteren te oefenen. Eerst reageren met taal van non-acceptatie, dan 
met actief luisteren. Tenslotte de verschillen van het verloop van het gesprek bespreken.  

 
Ik-boodschappen 
Ik-boodschap  : begint met “ik”, zegt wat je voelt en denkt, noemt het gedrag van de ander. Er zijn 
ook andere vormen. Kern is dat je een opmerking “bij jezelf houdt”. Anders gezegd: de essentie van 
de Ik-boodschap is dat de verantwoordelijkheid voor het probleem daar gelegd wordt waar deze 
thuishoort, namelijk bij degene van wie het probleem is. 
 
Soms reageert de ander niet of nauwelijks op je Ik-boodschap. Je kunt je reactie dan weer in de vorm 
van een Ik-boodschap geven: “Ik vind het vervelend dat jij niets met mijn opmerking doet.”  
Helpt niets, dan heb je een gezamenlijk probleem en daarmee een conflict.  
 

 Jij-boodschappen Ik-boodschappen 

Kenmerken Je toont je eigen gevoel niet. 
 
Je legt de schuld bij de ander. Je ver- 
of beoordeelt de ander. Hij of zij voelt 
zich daardoor schuldig of boos en 
wordt opstandig en / of wordt in de 
verdediging gedrukt (non-acceptatie). 
 
Je legt de verantwoordelijkheid bij de 
ander voor wat jouw gevoel is, en je 
doet alsof hij/zij expres geen rekening 
met jou houdt.  

Je zegt eerlijk wat je denkt en voelt.  
 
Je geeft aan dat het probleem bij jezelf ligt; je 
wekt daardoor minder weerstand in 
opstandigheid op.  
 
 
 
Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor je 
eigen gevoel en vertrouw je erop dat de ander 
rekening wil houden met jou gevoel.  

Voorbeelden - Wat ben je toch weer vervelend! 
- Kun je niet één keer doen wat ik  
  vraag?  
- Denk jij dat ik niets beters te doen  
  heb? 
- Hoe zou jij het vinden als jij telkens  
  mijn zooi op moet ruimen? 
 

- Ik vind het vervelend dat je voor mijn voeten  
  loopt, want ik wil graag opschieten.  
- Ik stoor me er mateloos aan dat je niet belt  
  als je later komt, want ik weet dan niet wat ik  
  met het eten moet doen en ik kan ook niet  
  iets anders gaan doen.  
 

 
Valkuilen bij “Ik-boodschappen: 

- Een verkapte jij-boodschap geven. De boodschap begint dan vaak met “Ik vind dat jij…”. Een 
andere klassieker: “Ik word doodmoe van jouw gezeur.” Je legt de oorzaak van het probleem 
dan bij de ander. De ik-boodschap in dit geval: “Ik vind het vervelend dat je me nu al deze 
vragen stelt, want ik ben erg moe.”    

- Niet het eigenlijke gevoel weergeven. Gebeurt vaak bij schrik: boos reageren en er niet 
bijzeggen dat je geschrokken bent.  

- Onvoldoende het gevoel weergeven of het gevoel afzwakken. Wanneer een kind rakelings 
voor een auto de straat oversteekt zonder te kijken, zeg je dan bijvoorbeeld: “Ik vind het niet 
prettig dat je zomaar de weg oversteekt. De auto had je kunnen raken.” 

- De Ik-boodschap manipulatief inzetten en haar dus gebruiken als “trucje” om je zin te krijgen.  
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Oefeningen:  
- De therapeut schetst een situatie, maakt twee (verkapte) Jij-boodschappen en een Ik-

boodschap. De cliënt geeft aan welke uitspraak de Ik-boodschap is.  
- De therapeut geeft zowel Ik- als (verkapte) Jij-boodschappen en de cliënt zegt welke 

boodschap het betreft en waarom. 
- De therapeut schetst een situatie en vraagt de cliënt zowel een Jij- als een Ik-boodschap te 

formuleren.  
- Rollenspel over een situatie die zich daadwerkelijk afgespeeld heeft. Eerst zoals het gegaan 

is, dan hoe het loopt als je Ik-boodschappen gebruikt. 
 
Het oplossen van conflicten 
Als ook Ik-boodschappen niet werken, is er sprake van een conflict. Twee mensen hebben een conflict 
als: -     hun gedragingen indruisen tegen het voldoen aan de behoeften van de ander. 

- Als hun waardeoordelen niet met elkaar overeenstemmen.  
Onderstaande gaat over het eerste type.  
 
Drie methodes om conflicten op te lossen:  
Methode 1: Opdragen wat er moet gebeuren (geen gezeur methode) en consequenties stellen.  

- Voordeel: effectief in situaties die direct handelen vereisen.  
- Nadeel: Er is een verliezer, waarbij de “oplossing” waarschijnlijk negatieve gevoelens oproept: 

wrok, vijandigheid, gevoelens van vernedering, verzet. Deze persoon voelt zich niet of 
nauwelijks betrokken bij de oplossing en ook waarschijnlijk niet verantwoordelijk.  

- Nadeel: De “verliezer” leert niet zelf oplossingmethoden te vinden die passen bij zijn/haar 
persoonlijkheid.  

- Nadeel: De methode kost veel kracht van de “winnaar”. Hij is de regelaar en de oplossing 
komt tot stand tot dwang. Bovendien zal hij op den duur meestal steeds meer macht moeten 
gebruiken om te zorgen dat de ander toegeeft.  

 
Methode 2: Toegeven en de situatie laten gebeuren.  

- Voordeel: waarschijnlijk geen escalatie, of vervolgconflicten.  
- Nadeel: ook hier is een verliezer (degene die toegeeft). Deze ontwikkelt gevoelens van afkeer 

ten opzichte van de winnaar.  
- Nadeel: de verliezer kan zichzelf als slap en/of incapabel gaan zien. Bovendien zal de 

tegenpartij hem of haar ook zo kunnen gaan beschouwen.  
- Nadeel: Uiteindelijk gaat het ongewenste gedrag zich waarschijnlijk uitbreiden.  

 
Methode 3: Win-win-methode.  
Beide partijen zoeken samen naar een oplossing zoeken die voor beide aanvaardbaar is. Belangrijk is 
dat beide partijen gelijkwaardig zijn en macht geen rol speelt. 
 
Zes fasen in deze methode:  
 
1. Vaststellen dat er een conflict is, wat het conflict is en wat de behoeften van alle partijen zijn.  
- maak gebruik van doelgerichte Ik-boodschappen.  
- probeer actief te luisteren naar inbreng van de ander(en).  
 
2. Brainstormen over de oplossingen.  
- alle oplossingen opschrijven; 
- niemand (ook niet degene die een oplossing aandraagt) mag commentaar op of toelichting bij de  
  oplossingen geven.  
 
3. Gevonden oplossingen evalueren  
- streep weg wat voor een van de partijen onaanvaardbaar is.  
- indien je een keuze toelicht: gebruik “Ik-boodschappen”.  
- neem de tijd voor deze fase en laat iedereen goed aan bod komen.  
- als er geen oplossingen overblijven: terug naar fase 2. 
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4. Één of meer oplossingen uitkiezen die voor beide partijen aanvaardbaar is.  
- indien meer oplossingen gekozen worden: stem ze af op elkaar.  
 
5. Concrete afspraken maken: wie doet wat? 
 
6. Oplossing na enige tijd evalueren en zo nodig opnieuw het conflict bespreken.  
- spreek af wanneer geëvalueerd wordt en eventueel waar aan gezien kan worden dat verbetering is  
  opgetreden.  
 
Oefening:  

- elke stap is afzonderlijk te oefenen, bijvoorbeeld door hem zelf te doen, of (makkelijker) door 
cliënten op een uitwerking van een stap te laten reageren. Ging het volgens de methode? 
Waarom wel of niet? Indien niet: hoe zou je  het anders kunnen doen.   

- Een concreet probleem begeleid door de therapeut 
 
Effectieve kritiek  
= beschrijving van gedrag-effect-alternatief. (eventueel in de vorm van een Ik-boodschap). 
 
Oefening 

- Eerst effect van niet-effectieve kritiek op de ander beschrijven. Dan oefenen door op 
beschreven situaties eerst niet-effectieve kritiek te geven en dan effectieve kritiek. 
Bijvoorbeeld:  
Kind doet iets verkeerd. Man geeft direct, zonder overleg straf. Niet-effectief: “Waarom doe je 
altijd zo streng?! Nou is er weer ruzie!” Effectief: “Je hebt straf gegeven zonder even te 
overleggen. Ik vind ook dat … straf verdient, maar voel me nu helemaal buitenspel gezet. 
Volgende keer kun je zeggen dat hij straf zal krijgen en dat je nog met mij gaat overleggen 
welke straf.”  

    
Complimenten geven 
Oefeningen:  

- Persoon A gaat drie minuten lang alleen maar klagen. Persoon B krijgt vooraf de opdracht om 
goed te luisteren en na de drie minuten welgemeende complimenten te geven.  

- Naar een tv-programma kijken en complimenten geven over wat je ziet. Kan ook met 
tijdschrift. 

- Oefenen in het geven van objectieve en subjectieve feedback � over dingen die je ziet eerst 
een objectief en dan een subjectieve opmerking maken.  

 


