1-4-2019

In tien stappen
naar een goed
individueel
contact

Helder Advies
In tien stappen naar een goed
individueel contact

Helder Advies
Helder Advies is een adviesbureau dat
gespecialiseerd is in zorgvernieuwing
waarbij

cliënten

en

patiënten het

uitgangspunt zijn. Onderzoek naar de
wensen van clienten en het adviseren
van instellingen bij de integratie en
implementatie
zijn

de

van

klantenwensen

belangrijkste

activiteiten.

Dit gebeurt niet alleen door eigen
onderzoek maar ook door middel van
training en scholing van hulpverleners
en belangenbehartigers.

www.helder-advies.nl

Helder Advies
In tien stappen naar een goed
individueel contact

Helder Advies
Voor vraagsturing en participatie

2

In tien stappen naar een goed individueel lotgenotencontact

Deze cursus is mogelijk gemaakt door:
Zorgbelang Fryslân en
Stichting De Friesland
K.R. Poststraat 70-72,
8441 ER Heerenveen
Uitvoering:
Helder Advies
050 313 15 25
a.helder@helder-advies.nl

Voor vraagsturing en participatie

www.helder-advies.nl

Helder Advies

Voor vraagsturing en participatie

In tien stappen naar een goed individueel contact

3

Inhoud
Inleiding – werken als contactpersoon ‘lotgenotencontact’
1.1 U als contactpersoon ‘lotgenotencontact’
1.2 Opbouw van de reader & de training

5

Ervaringsdeskundigheid – kansen en grenzen
2.1 Ervaringsdeskundigheid
2.2 Grenzen van ervaringsdeskundigheid
2.3 Een ervaringsdeskundige: Wie is dat?

7

1.

5
5

2.

3.

7
8
8

De opbouw van een gesprek – van kop tot staart

10

3.1 In 6 stappen een goed gesprek doorlopen
Contact maken en afstemmen – hoe bepaalt u de hulpvraag?
4.1 Contact maken
4.2 Afstemmen – wat is de hulpvraag van de ander?
4.3 De dramadriehoek

12

4.

12
14
16

5.

Non-verbale communicatie – wat u niet zegt maar wat wel duidelijk merkbaar is

21

5.1
5.2
5.3
5.4

De waarde van non-verbale communicatie

21

Verschillende soorten non-verbaal gedrag

21

Wat zijn de functies van non-verbaal gedrag?

21

Uw stemgebruik heeft invloed

23

6.

Spreek- en luistertechnieken – zo zorgt u voor een prettig gesprek met effect

24

6.1 Luisteren – zó doet u dat!
6.2 Spreektechnieken
7.

Omgaan met emoties – van anderen én van uzelf

7.1 Verschillen tussen culturen
7.2 Hoe kunt u omgaan met emoties van de ander?
8.

Voor uzelf zorgen – hoe herkent u grenzen en hoe bewaakt u ze?

24
26
27
27
28
30

8.1 De grenzen waar u als contactpersoon mee te maken krijgt
8.2 Grenzen voelen & stellen
8.3 Ook de ander stelt grenzen … of niet?

31

9.

32

Literatuurlijst

30
31

Bijlagen

1.
2.
3.

Checklist: wat zijn mijn persoonlijke waarden?

33

Benoemen van emoties

34

Wat is een open vraag?

35

Helder Advies
Voor vraagsturing en participatie

Helder Advies

Voor vraagsturing en participatie

www.helder-advies.nl

In tien stappen naar een goed individueel contact

5

1 Inleiding – werken als contactpersoon
1.1 U als contactpersoon (telefonisch) Shared

1.2 Opbouw van de reader & de training

Decision Making
U bent of wordt werkzaam als contactpersoon

De inhoud van deze reader volgt het programma

Shared Decision Making (SDM). Een waardevolle

van de training (2x een dag).

taak. Mensen met een vraag, probleem of be-

We beginnen in hoofdstuk 2 met ervaringsdes-

hoefte aan een uitlaatklep kunnen bij u terecht.

kundigheid in het algemeen: wat verstaan we

Vanuit uw achtergrond als ervaringsdeskundige

daar nu precies onder. Hoofdstuk 3 gaat over

heeft u hen veel te bieden: kennis, begrip, (h)

communicatie in het algemeen en de invloed van

erkenning, een stap in de goede richting, prakti-

communicatie op hoe u overkomt op de ander.

sche informatie etc.

Vervolgens maken we de overstap naar het
gesprek (hoofdstuk 4): uit welke fasen bestaat

Herkenning vinden bij een lotgenoot betekent

een gesprek en hoe kunt u ervoor zorgen dat

tevens een vorm van erkenning – erkenning

u op elke fase goed voorbereid bent? Daaruit

van het feit dat het aanvaarden en het leren
omgaan met een bepaalde aandoening een heel

volgt logischerwijs de overgang naar het interpersoonlijke aspect: contact maken en afstem-

karwei is. Uw steun als contactpersoon kan

men (hoofdstuk 5). Daarin komt aan de orde op

ertoe bijdragen dat de ander in het gesprek met

welke manier u op een passende manier contact

de behandelaar goed voorbereid ingaat. Zijn /

legt met een lotgenoot en hoe u diens hulpvraag

haar zelfbeeld kan daardoor langzaamaan weer

boven tafel kunt krijgen. Vervolgens doen we

hersteld worden.

u een aantal handige tips aan de hand die u
kunt gebruiken in het daadwerkelijke gesprek

Er zijn uiteraard ook grenzen – u bent geen

(hoofdstuk 5).

hulpverlener zoals een psycholoog of een arts,
dat is. Het lotgenotencontact is dan ook bedoeld

Naast de non-verbale signalen zijn twee aspec-

als aanvulling op de professionele begeleiding

ten essentieel in telefoongesprekken: luisteren

door artsen en andere hulpverleners. Het ken-

en spreken. Effectieve technieken die u daarin

nen en aangeven van uw grenzen is daarom erg

kunt toepassen leest u in hoofdstuk 7.

belangrijk in de uitvoering van dit werk.

In het werk als contactpersoon krijgt u regelmatig te maken met emoties, die van de ander én

Daarnaast zijn er nog meer aspecten belangrijk

van uzelf. Hoe gaat u daarmee om? Daar wordt

aan het werk: hoe gaat u bijvoorbeeld om met

aandacht aan besteed in hoofdstuk 8.

mensen die hevig geëmotioneerd raken, hoe laat
u blijken dat u luistert, waar moet een goed (te-

Ten slotte een hele belangrijke: voor uzelf zor-

lefoon)gesprek aan voldoen? Dat en meer komt

gen. Want: omdat u regelmatig met de emoties

aan de orde in deze reader en tijdens de training.

van de ander en van uzelf te maken zult krijgen,

In de training en deze reader gaan we uit van

is het goed uw grenzen te kennen en te bewa-

een individueel gesprek. We komen daar in de

ken. Alleen zo kunt u goed voor uzelf zorgen.

training op terug.

Het komt daarom aan bod in hoofdstuk 9.

Deze reader en de training bieden u praktische
handvaten die u nodig hebt om het optimale uit
het contact te halen met ‘lotgenoten’.
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2 Ervaringsdeskundigheid

7

– kansen en grenzen

Als SDM zorgmaat maakt u het verschil voor degenen die contact opnemen. De meerwaarde van uw
inzet is dat u weet wat de ander doormaakt, wat de aandoening betekent voor de omgeving en waar
(ex)patienten en hun omgeving tegen aan lopen. De inzet van uw ervaringsdeskundigheid is een
subtiel evenwicht tussen uw ervaringen inzetten om een ander te helpen en teveel aan het woord zijn
zodat u er niet meer kunt zijn voor de ander. Het zoeken naar dat evenwicht blijft een voortdu- rende
bron van aandacht.
2.1 Ervaringsdeskundigheid
De kern van het lotgenotencontact is dan ook uw ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid.
Mensen die zelf de aandoening hebben (gehad) beschikken over specifieke kennis over het eigen
ziektebeeld, behandeling en voorzieningen. En bovenal beschikken zij over kennis wat de diagnose en behandeling van de aandoening met een mens doet; wat het betekent om te leven met de
aandoening. Mensen die beschikken over deze specifieke ervaringskennis, stellen andere vragen
en hebben aan een ‘half woord’ genoeg. Deze specifieke kennis heeft betrekking op uw persoonlijke
situatie en de gevolgen van de behandeling voor de kwaliteit van uw leven en de invloed van de
aandoening op uw omgeving. Daarin schuilt dan ook meteen de valkuil van de inzet van uw eigen
ervaringen om anderen te helpen. Het kan voorkomen dat u de ander te snel begrijpt en zelf het
verhaal gaat invullen. Soms kunt u in de verleiding komen om uw eigen verhaal te vertellen, waar de
beller niet echt op zat te wachten.
Theoretisch wordt er een onderscheid gemaakt tussen ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis.
Ervaringsdeskundigheid wordt gedefinieerd als een gebundelde kennis van ervaringskennis. Het
heeft dus betrekking op meer dan de kennis door uw eigen ervaring opgedaan, maar heeft ook
betrekking op gebundelde ervaringen van anderen.
Lotgenotencontactpersonen bouwen per definitie veel ervaringsdeskundigheid op; u hoort immers veel
verhalen en ervaringen van anderen. Deze kennis kunt u weer delen met andere “lotgenoten”.
Overigens is deze ervaringsdeskundigheid ook zeer waardevol voor bestuursleden als het gaat om
uitzetten van beleid.
Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn per definitie een andere deskundigheid dan de
professionele deskundigheid. Ervaringsdeskundigheid heeft een subjectief element en het element van
herkenning in zich.
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2.2 Grenzen van ervaringsdeskundigheid
Artsen en andere professionals hebben een eigen specifieke deskundigheid, die gebaseerd is op
wetenschappelijke kennis en soms jarenlange ervaring. Ervaringsdeskundigheid en professionele
deskundigheid zijn elkaar aanvullende componenten van kennis. Voor u als ervaringsdeskundige is het
van belang de grenzen van de eigen kennis te erkennen en niet op de stoel van de professionele hulpverlener te gaan zitten. De patiënt kan immers net anders reageren op een behandeling dan u.
Voor specifieke medische en/of zorgvragen dient u te allen tijde door te verwijzen naar terzake
kundige artsen en andere zorgverleners. De meeste patiëntenverenigingen hebben lijsten met
deskundigen die eventueel geraadpleegd kunnen worden.

2.3 Een ervaringsdeskundige: Wie is dat?
Over welke ervaringen hebben we het als het om ervaringsdeskundigheid gaat?
Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn, in die zin zijn er geen beperkingen. Mensen
kunnen op alle denkbare terreinen van het leven ervaringsdeskundige worden.
In het kader van deze training gaat het om de deskundigheid in het leven met de ziekte, de behandeling daarvan en alle emoties die daarbij komen kijken. Is iedereen die ervaring heeft met het leven
met een ziekte een ervaringsdeskundige? Nee! Er is meer voor nodig om te stellen dat je dan ook
een deskundige bent. Een deskundige op een bepaald terrein heeft zich geschoold op dat gebied, al
of niet via een formeel scholingsinstituut. Een ervaringsdeskundige kan niet naar een school voor
ervaringsdeskundigheid gaan. Wat zijn dan de punten waaraan gedacht kan worden voordat je jezelf
een ervaringsdeskundige zou kunnen noemen? Verschillende mensen en instituten, vooral binnen de
patiënten- en consumentenbeweging, hebben geprobeerd daar een antwoord op te vinden.
Van een ervaringsdeskundige wordt verwacht dat hij / zij:
De eigen ervaring heeft verwerkt, er voor zichzelf een betekenis aan heeft gegeven.

Het resultaat van de verwerking kan doorgeven anderen. Zowel aan mensen met een gelijke

De discussie over ervaringsdeskundigheid en wat het is, bestaat nog maar kort. De ideeën daarover
zijn aan verandering onderhevig. Vaak staan ervaringsdeskundigen tussen twee vuren. Aan de ene
kant staan de instellingen en professionals met hun professionele deskundigheid. Aan de andere kant
staat de eigen ervaring en de ervaringen van anderen. Beide vormen van deskundigheid zijn in het
meest ideale geval aanvullend op elkaar.
Het volgende hoofdstuk gaat in op hoe u uw ervaringsdeskundigheid het beste kunt inzetten voor
anderen. Dit kan alleen met behulp van goede gesprekstechnieken.
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3 De opbouw van een gesprek – van kop tot staart
In 6 stappen een goed gesprek doorlopen
Als contactpersoon bestaat het grootste deel van uw werk uit het voeren van (telefoon)gesprekken.
Elk volledig gesprek kent een zekere opbouw, die ervoor zorgt dat een gesprek ‘een kop en een
staart’ heeft.
Er zijn 6 stappen te onderscheiden in een gesprek – de zogenaamde 6 A’s.

Wat doet u nu in elke fase?

ALERTHEID

AANVANG

ANALYSE

– DE VOORBEREIDING

– DE 1E INDRUK

– WAT WIL DE ANDER?

Goed voorbereid zijn op een
gesprek geeft u zelfvertrouwen.
Zorg dat u pen en papier bij
de hand hebt en een lijst
met telefoonnummers (voor
doorverwijzen of doorverbinden)
van alle relevante instanties.
In persoonlijk contact heeft u
eventuele folders bij u en/of
demonstratiemateriaal. Het is
vaak ongemakkelijk als u nog
van alles moet nasturen. Houdt
bij telefonisch lotgenotencontact
ook de flyer ‘Dé 10 gouden tips
voor goed lotgenotencontact’ bij
de hand. Zo kunt u tijdens het
gesprek altijd nagaan of u nog
iets vergeten bent.

Met de begroeting creëert u
het juiste gespreksklimaat.
U zorgt ervoor dat uw
gesprekspartner zich prettig
voelt en de aandacht krijgt
die hij / zij verdient. Bepaal of
u de ander met ‘je’ of met ‘u’
aanspreekt. Vraag bij twijfel
altijd even of u de ander mag
tutoyeren.

Door middel van analyseren
(doorvragen en goed luisteren)
bepaalt u de behoefte van de
ander. Wil hij / zij informatie,
de oplossing voor en probleem
of gewoon een luisterend oor?
Het is van belang om dat goed
boven tafel te krijgen (meer
hierover in § 4.1 en § 4.2).
Stel dus veel ‘open’ vragen en
vraag door wanneer iets u niet
of niet helemaal duidelijk is
(meer hierover in hoofdstuk 8).
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6

ANTWOORD

AFSLUITING

AFSPRAKEN NAKOMEN

U checkt de tevredenheid bij
de ander t.a.v. het antwoord
dat u hebt gegeven. Zijn er
verder nog vragen of aandachtspunten, dan luistert u
actief naar uw gesprekspartner, denkt u mee en probeert
ook hierover tot overeenstemming te komen. Indien relevant
maakt u afspraken: u vertelt
wanneer u informatie opstuurt
of wanneer hij / zij wordt teruggebeld.

Zorg dat u de gemaakte
afspraken nakomt. Dit zorgt
voor wederzijdse tevredenheid
en vertrouwen in de
organisatie waar u voor werkt.
U bent namelijk een belangrijk
visitekaartje!

– WAT KUNT U DE ANDER BIEDEN?

Uw antwoord biedt zo goed als
mogelijk de oplossing voor het
probleem of de wensen van
uw gesprekspartner. Praat
daarbij vanuit de situatie van
de ander, dus:
“Voor u betekent dat …”
“Waarmee ik u verder kan
helpen is een brochure van ...”

In hoofdstuk 8 komen zoals
gezegd uitgebreid de luister- en
spreekvaardigheden aan de
orde. Deze helpen u om het
gesprek binnen deze structuur
op een goede manier te laten
verlopen.
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4 Contact maken en afstemmen – hoe bepaalt u de hulpvraag?
4.1 Contact maken
Contact maken doet u door de ander te laten merken dat wat hij / zij zegt van invloed is op
u en uw reactie. Dit wordt ook wel ‘ontvankelijk communiceren’ genoemd. Het volgende
kan u helpen om de kwaliteit van uw contacten als contactpersoon te verbeteren.

1

2

Het aannemen van een open houding

Congruent of ‘kloppend’ communiceren

Het is voor een contactpersoon van groot belang
om een gesprek in te gaan met een open houding. Het gebeurt namelijk nogal eens dat een
gesprek wordt begonnen met een vast omschreven beeld van het resultaat van het gesprek.

We communiceren allemaal verbaal (de woorden die wij uitspreken) en non-verbaal (de manier waarop we zitten, staan, kijken) met elkaar.
De invloed van het non-verbale is groter dan van
de woorden die we uitspreken. Zo is in een in
ieder gesprek de intonatie erg belangrijk.
Wanneer de intonatie van uw stem en de woorden die u zegt niet met elkaar overeenkomen,
zal uw gesprekspartner dit direct merken.

Bijvoorbeeld wanneer u na de eerste woorden
van de ander al denkt:

Wanneer u bijvoorbeeld met een vlakke, trage
stem zegt:

“Deze beller zal wel advies willen hebben over de
instanties waar hij terecht kan voor psychologische begeleiding.”

“Ik ben onder de indruk”

Misschien heeft de ander wel iets heel anders in
gedachten, maar wordt dat pas later duidelijk.
Dus: stap open een gesprek in en vul niet in
voor uw gesprekspartner. Stem samen af wat
het resultaat van het gesprek zou moeten zijn
(meer hierover in § 4.2).
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Dan zult u niet geloofwaardig overkomen. Het is
daarom belangrijk om ‘congruent’ te zijn in uw
communicatie: laat horen en zien dat u meent
wat u zegt.
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4

Goed luisteren, samenvatten en doorvragen

Gebruik maken van contactzinnen

Ook goed luisteren naar wat de ander daadwerkelijk zegt, zal u helpen om de kwaliteit van het
contact te verbeteren. Wees dus bereid om naar de
ander te luisteren en toon oprechte aandacht voor
wat hij / zij zegt. Probeer daarbij ook te begrijpen
wat de ander duidelijk probeert te maken.

Wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn,
vertellen ze elkaar over en weer vaak wat hen
bezighoudt. Soms doen ze dat zonder ook daadwerkelijk een brug te slaan naar elkaar. Met
andere woorden: ze zijn vooral bezig met hun
eigen verhaal en zijn te weinig afgestemd op de
ander. Nu is het zeker als contactpersoon van
belang om wél voor die afstemming te zorgen.

Een goede manier om dit te doen is de LSD-techniek:
1. Luisteren, 2. Samenvatten, 3. Doorvragen.

Dit kunt u doen door dat wat u vertelt af te sluiten met een vraag aan de ander. Bijvoorbeeld:

1. [u denkt:] “Wat vertelt de ander, wat haal ik uit
zijn / haar verhaal?”
= luisteren

- “Dit is wat ik ervan weet. Is dat voldoende
antwoord op uw vraag?”
- “Wat vindt u hiervan?”

2. “Wat ik u hoor zeggen is …” [u vat samen in
eigen woorden]
= samenvatten
3. “U zegt nu dat u zich buitengesloten voelt.
Hoe merkt u dat precies, kunt u daar voorbeelden
van geven?”
= doorvragen

Dit zijn zogenaamde ‘contactzinnen’.
Wees er als contactpersoon wel steeds van bewust dat wat u zegt, bedoeld is om de ander te
helpen. Neem niet het gesprek teveel over door
uw eigen verhaal te vertellen.

Vooral in het samenvatten zit de check of u de
ander hebt begrepen.
Meer over luistertechnieken in hoofdstuk 8.
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4.2 Afstemmen – wat is de hulpvraag van de ander?
Het kwam in de vorige paragraaf al even aan de orde: voor een goed contact is het nodig
om af te stemmen op de ander. De behoefte van degene die met u het gesprek aangaat, is
daarin bepalend. Probeer hier bij aanvang van het gesprek al achter te komen. Dit kan door
vragen te stellen als:
- “Waarmee kan ik u helpen?”
- “Waar zou u het meest bij gebaat zijn?”
Soms is het goed om gaandeweg het gesprek af te stemmen of jullie beide nog steeds
hetzelfde doel hebben:
- “Ik begrijp dat u uw hart wilt luchten over het nare gesprek met uw arts, klopt dat?”
- “Is er wellicht nog iets anders waar ik u mee kan helpen?”.
Bij elke hulpvraag past een bepaald soort gesprek
Er zijn verschillende soorten gesprekken – welke u kiest is afhankelijk van de vraag.
De gesprekken waar u als contactpersoon voornamelijk mee te maken zult krijgen zijn:

1

2

Probleemoplossend of adviesgesprek

Informatief gesprek

In dit geval heeft uw gesprekspartner een probleem waarvoor hij / zij graag een oplossing of
advies wil. Het is van belang om te achterhalen
wat dit probleem is en vervolgens – liefst samen
– naar een oplossing te zoeken.

In dit geval mist uw gesprekspartner bepaalde
informatie – hij / zij hoopt deze bij u te kunnen
krijgen. Het is dan ook van belang te achterhalen welke informatie de ander precies zoekt.
Zorg dat – met de gespreksopbouw uit hoofdstuk 3 in het achterhoofd – de volgende elementen terugkomen na de aanvang van het gesprek:

Zorg dat – met de gespreksopbouw uit hoofdstuk 3 in het achterhoofd – de volgende elementen terugkomen na de aanvang van het gesprek:
1. Bepalen van de aard van het gesprek – wat is
het doel van de ander? In dit geval betreft het
een probleem waar een oplossing voor gevonden of advies in gegeven moet worden.
2. Achterhaal wat het probleem precies is. Laat
de ander het probleem omschrijven en herhaal het in eigen woorden.
3. Laat de ander door vragen te stellen zelf tot
oplossingsmogelijkheden komen en /of biedt
zelf oplossingen of adviezen aan.
4. Peil de tevredenheid: “Kunt u hiermee uit de
voeten?”.
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1. Bepalen van de aard van het gesprek – wat is
het doel van de ander? In dit geval betreft het
een vraag om informatie.
2. Achterhaal welke informatie precies gewenst
is. Laat de ander dit omschrijven en herhaal
het in eigen woorden.
3. Geef de gewenste informatie of verwijs de
gesprekspartner door naar een plek waar de
informatie te verkrijgen is.
4. Peil de tevredenheid: “Is dit de informatie die
u zocht?”.
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‘Luisterend oor’ gesprek

vinden op internet en is de taak van de behandelaar.
Als patiënt krijg je vaak al genoeg goed bedoelde
adviezen en veel mensen zitten daar niet op te
wachten. Zorg dat – met de gespreksopbouw uit
hoofdstuk 3 in het achterhoofd – de volgende
elementen terugkomen na de aanvang van het
gesprek:

Vertel iets over uzelf of iets wat u van anderen
heeft gehoord, zodat de ander zich herkent en
erkent voelt.

15
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4.3 Wanneer afstemmen niet goed lukt - De drama driehoek
Kent u dat? U komt in een gesprek vast te zitten; het gesprek verloopt niet lekker terwijl
u zo goed uw best doet. Het kan dan zijn dat u terecht bent gekomen in de zogenaamde
drama driehoek.
Wat is de drama driehoek?
De drama driehoek komt uit een theorie binnen de psychologie waarbij men ervan uit gaat
dat ieder mens vanuit verschillende posities kan reageren: volwassene, ouder en kind.
Als een gesprek niet goed verloopt, blijven de partners in een positie ‘steken’. U en degene
met wie u communiceert worden dan: redder, slachtoffer of aanklager.

Aanklager

De redder

De aanklager probeert telkens iemand anders de
schuld te geven van zijn/haar problemen en is niet
in staat om te komen met constructieve oplossingen. Alle moeilijkheden zijn aan anderen te
wijten. De aanklager komt er niet aan toe om bepaalde problematiek te verwerken of om er mee
om te gaan. De aanklager valt een ander graag
verbaal aan met woorden en zinnen als: “wat ben
je toch vergeetachtig”, “aan jou heb ik ook niets”.
Aanklagers vallen anderen aan, plaatsen zichzelf
vaak boven de ander.

De redder is een rol van iemand die meteen hulp
aanbiedt. Hij creëert, bewust of onbewust, een
mate van afhankelijkheid. De redder kan oplossingen aandragen voordat hij / zij goed weet wat
het probleem is. De adviezen worden vaak gegeven vanuit het eigen perspectief. Redders helpen
anderen te veel en te graag en nemen verantwoordelijkheden op zich die niet bij hen horen.
Ze lossen te graag problemen van collega’s op,
vinden het moeilijk om te delegeren en houden
erg van harmonie. Redders gaan niet graag conflicten aan.

Het slachtoffer
Slachtoffers klagen graag en voelen zich vaak
minder dan anderen. Ze spreken vaak in termen
van “ja maar”, “ik ben nou eenmaal zo”, “ik kan
er toch ook niets aan doen” etc. De slachtofferrol
kan zich op twee manieren uiten: het ‘slachtoffer’
vertoont meelijkwekkend gedrag wat ‘reddersgedrag’ uitlokt. Of het slachtoffer gaat zich ‘vreemd’
of irritant gedragen waardoor de aanklager zijn rol
nog steviger neer kan zetten “doe toch normaal!”. In beide gevallen blijven alle twee de
personages in hun rol.
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Een belangrijk signaal dat u in de drama driehoek bent beland is dat u heel moe wordt van een
gesprek; u bent als contactpersoon heel hard aan
het werk en de beller zegt “ja maar……. De contactpersoon is dan in de rol van redder beland en
is heel hard aan het werk en de beller zit in de rol
van slachtoffer.
Binnen communicatie is het handig om buiten
deze driehoek te blijven. Het kunnen herkennen
van de verschillende rollen is dan ook handig
als je in situaties daadwerkelijk in contact wilt
komen met iemand anders.
Het gedrag zowel van uzelf als van de ander is
altijd onbewust.
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dicht bij je zelf te houden, roep je bij de ander een
volwassen reactie op.
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5 Non-verbale signalen – wat u niet zegt maar wat wel duidelijk merkbaar is
In de communicatieleer maken we onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie.
Verbale communicatie is alles wat je met woorden zegt; en non-verbale communicatie zijn uitingen
als handbewegingen, oogbewegingen, hoofdbewegingen en de gelaatsuitdrukking. Van het begrip
'non-verbale communicatie' bestaat geen eenduidige definitie. Een definitie van non-verbale
communicatie zou kunnen zijn:
"Non-verbale communicatie is een systeem van symbolen, tekens en gebaren, gelaatsuitdrukkingen
toon, volume en afstand tot elkaar dat wordt gebruikt door de leden van een bepaalde cultuur om
heel nauwkeurig specifieke boodschappen tot uitdrukking te brengen."
5.1 De waarde van non-verbale communicatie
Vele onderzoekers schatten de waarde van non-verbale communicatie hoog. Zo stelt Mehrabian
(1967) dat 70% van de communicatie tussen mensen plaatsvindt door middel van lichaamstaal, en
dat het effect van non-verbale taal vijf keer sterker is dan dat van verbale taal. Uit divers onderzoek
komt naar voren dat wanneer de verbale boodschap en de non-verbale boodschap niet met elkaar in
overeenstemming zijn, de non-verbale boodschap wordt verkozen boven de verbale boodschap!
De waarde van non-verbale communicatie verschilt echter wel per persoon. De waarde ervan is
afhankelijk van een aantal factoren als sekse, leeftijd en cultuur. Zo blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen
meer non-verbaal communiceren, en ze kunnen deze non-verbale gebaren ook beter interpreteren.
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5.2 Verschillende soorten non-verbaal gedrag
Er zijn drie elementen te onderscheiden in non-verbaal gedrag

1

Afstand en nabijheid
De gewenste inter-persoonlijke afstand verwijst naar de ruimtelijke afstand die mensen ten
opzichte van elkaar willen behouden wanneer ze naast elkaar staan of zitten. De ruimte is
verschillend per persoon en anders tussen verschillende culturen. De mate waarin aanraakgedrag
voorkomt is afhankelijk van bijvoorbeeld sekse, leeftijd, het soort relatie en de omgeving waarin
de deelnemers zich bevinden. In communicatie en de afstemming op de ander is het belangrijk om
elkaars ruimte aan te voelen en te respecteren.

2

Lichaamstaal
Ook met behulp van signalen die via het lichaam worden afgegeven valt erg goed te communiceren.
Deze signalen verschillen aanzienlijk per cultuur. Vaak geven de signalen een aanvulling op een
verbale boodschap.
Verschillende soorten lichaamstaal kunnen zijn:
• Handgebaren,
• Gelaatsuitdrukkingen,
• Hoofdbewegingen,
• Bewegen van de voeten,
• Oogcontact.

3 Tonaal
De tonale kant van communicatie is erg belangrijk in een gesprek. We bedoelen daarmee de toon,
intonatie, snelheid of duur waarmee mensen spreken. Hiermee dragen ze bewust en onbewust
informatie over aan de persoon met wie ze praten. Vooral gevoelens kenbaar maken gaat vaak met
behulp van tonale communicatie.

5.3 Wat zijn de functies van non-verbaal gedrag?
Non-verbaal gedrag is dus erg belangrijk in de communicatie met anderen. Maar wat vertellen we
zoal met onze non-verbale communicatie?
• Non-verbale signalen vertellen iets over uzelf en over het type relatie tot uw interactiepartner(s).
• Non-verbaal gedrag kan veel hints geven die helpen bij het begrijpen van verbale boodschappen.
• Non-verbale uitingen helpen bij het structureren en reguleren van de loop en de volgorde van het
communiceren.
• Met non-verbale uitingen kunnen betekenissen worden overgedragen. Een voorbeeld: stel iemand
zegt dat hij het koud heeft, en hij kijkt naar het raam terwijl hij het zegt. Dan wordt de betekenis
van de boodschap eerder geïnterpreteerd als een verzoek om het raam dicht te doen.
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5.4 Non-verbale signalen via de telefoon?
Kunt u non-verbale signalen oppikken tijdens een telefoongesprek? Dat is inderdaad de vraag. Uiteraard is
het niet mogelijk de lichaamshouding, mimiek of gebaren van de ander te zien. De non-verbale communicatie
is daarom in een telefoongesprek al een stuk beperkter. Er zijn echter non-verbale signalen die tóch door
degene aan de andere kant van de lijn kunnen worden opgepikt.

Glimlachen

Gapen

Geluiden als gevolg van lichaamshouding of bewegingen

5.5 Uw stemgebruik heeft invloed
In stemgebruik speelt het volgende een rol:

Melodie

2

Welluidendheid
mompelt u nog wel eens binnensmonds? Hoe u dit doet, kan voor een groot deel de effectiviteit van het
gesprek bepalen.
Zwijgen
Soms is zwijgen de beste optie. U laat de emoties die de ander op dat moment voelt er even zijn.
U toont daarmee respect voor diens gevoelens. Niet elke stilte hoeft te worden opgevuld met woorden.
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6 Spreek- en luistertechnieken
– zo zorgt u voor een prettig gesprek met effect

6.1 Luisteren – zó doet u dat!
Een goed gesprek is alleen maar mogelijk wanneer er goed naar de ander wordt geluisterd.
Maar dat gaat niet zomaar vanzelf. Er is een aantal concrete vaardigheden die u daarbij
kunnen helpen.

1

2

3

Geef de ander uw aandacht

Laat af & toe stiltes vallen

Bekijk het verhaal door de ogen

- Zorg dat u niet teveel met uzelf of

- De ander heeft soms even tijd nodig

van uw gesprekspartner

andere dingen bezig bent.
- Voorkom geluiden of andere afleidingen in uw omgeving.
- Stimuleer de ander om door te gaan
met praten door:
o te glimlachen wanneer u spreekt
o aanmoedigende geluiden als: “mm,
mm”, “ja, ja”, “en toen?”

om na te denken of zachtjes uit te

- We zijn snel geneigd om

huilen. En in sommige gevallen

boodschappen op te vatten vanuit

schieten woorden gewoon tekort.

de ervaringen en kennis die we al

- Dus: schroom niet om af en toe even

hebben. Het kan echter zijn dat

stil te zijn. Stiltes hoeven niet altijd

de ander hele andere ervaringen

te worden gevuld met woorden.

heeft en iets anders bedoelt dan
dat wij denken.
- Daarom: probeer te begrijpen
wat de ander precies wil zeggen
en ga daarbij in zijn / haar
schoenen staan.
- U komt hier achter door
Luisteren, Samenvatten,
Doorvragen (LSD).
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4
Reflecteren van gevoelens
- Dit betekent dat u kort en in eigen

5
Samenvatten / herhalen in eigen
woorden

25

6
Vragen & doorvragen
- Door vragen te stellen toont u

bewoordingen weergeeft wat de

- Is dat wat u van de ander begrijpt

aandacht voor het verhaal van een

belangrijkste gevoelens zijn die u

ook wat hij / zij bedoelt? Daar

ander. Dit kan door: open vragen,

bij de ander denkt te merken.

komt u achter door in eigen woor-

gesloten vragen en doorvragen.

den te herhalen wat de ander juist

- Op open vragen kan niet alleen met
‘ja’ of ‘nee’ worden geantwoord en
geeft u daarom veel informatie:

Bijvoorbeeld:

gezegd heeft.

“Ik merk dat het u boos maakt wanneer
we het over de behandeling in het

Bijvoorbeeld:

“Hoe heeft het kunnen gebeuren dat

ziekenhuis hebben. Is dat ook zo?”

“Ik hoor u zeggen dat u niet tevreden

u niet op de afgesproken dag bent

bent over de manier waarop u in het

geopereerd?”

- Door te reflecteren heeft de ander

ziekenhuis bent behandeld, klopt dat?”
- Op een gesloten vraag kunt u in

het gevoel dat u goed luistert en
hem / haar begrijpt.

- Dit kunt u tijdens het gesprek

principe alleen met ‘ja’ of ‘nee’

verschillende malen doen. De an-

antwoorden:

een ander gaat, is het van belang

der merkt dat u naar hem / haar

“Bent u die dag niet geopereerd

de juiste bewoordingen te kiezen.

luistert én u weet dat u elkaar nog

omdat er iets mis is gegaan in de

goed begrijpt.

planning van het ziekenhuis?”

- Omdat het om de gevoelens van

- Vat aan het eind van het gesprek
het gehele gesprek nog een keer

Deze vragen zijn handig wanneer

kort samen. Daarna vraagt u aan

feitelijke informatie ingewonnen moet

de gesprekspartner of deze nog

worden, maar ze kunnen er ook voor

aanvullingen heeft.

zorgen dat er bepaalde informatie
juist niet boven tafel komt.
- Doorvragen echter is een krachtig
middel om een conversatie gaande
te houden – u sluit met uw vraag
aan op het voorgaande antwoord
van de gesprekspartner:
“Ik begrijp dat u die dag niet bent
geopereerd terwijl u zich daar wel op
had voorbereid. Wat vond u daarvan?”
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6.2 Spreektechnieken
Naast luisteren is uiteraard spreken ook een belangrijke vaardigheid in gesprekken. Wij
doen u bij deze een aantal technieken aan de hand die u kunnen helpen de spreekvaardigheid te verbeteren.

1

Stem uw taalgebruik af op uw
gesprekspartner
Gebruik bekende woorden, duidelijke en
begrijpelijke formuleringen. Sluit met uw
taalgebruik en intonatie aan bij de ander.

6

Zie de ander voor ‘vol’ aan
Niemand vindt het prettig om te merken dat
zijn gesprekspartner hem niet voor vol aanziet. Vermijd daarom uitdrukkingen als:
“Wat ik zojuist ook al zei…”
en “Nogmaals …”

2

Zorg dat jullie gesprek logisch
verloopt
Het gesprek is overzichtelijk en er is
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

3

Wees kort & bondig
Beperk u tot de essentie. Val niet in
herhaling en laat onnodige details weg.

4

Zorg voor aansprekend taalgebruik
Maak gebruik van stimulerende technieken,
treffende voorbeelden en ongedwongen
formuleringen.

5

Formuleer positief
Benadruk vooral wat de mogelijkheden
zijn en niet wat de onmogelijkheden zijn.
Hierdoor kan het gesprek een te zware
lading krijgen.
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7

Accent of dialect? Prima, zolang de ander u
goed kan verstaan
Wanneer u in uw spreektaal teveel afwijkt
van het standaard Nederlands, kan dat tot
gevolg hebben dat mensen niet begrijpen
wat u zegt. Spreekt u met een accent of in dialect, zorg in ieder geval dat de ander u goed
kan verstaan. U kunt dit zo nodig navragen.

8

Storende gewoontes
Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van tussenwoorden (eh, enne, toen), stopwoorden
(dus, gewoon, eigenlijk, zogezegd), onnodige
zinsdelen herhalen en het niet afmaken van
zinnen.
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7 Omgaan met emoties
– van anderen én van uzelf
Gevoelens hebben we de hele dag, daarom kunnen we er niet omheen. Of het nu gaat
om eigen emoties dan wel om de gevoelens van anderen; we mogen ze niet negeren.
Doen we dat (bewust of onbewust) tóch, dan komt dat de geestelijke gezondheid van de
gesprekspartner dan wel van onszelf niet ten goede.
7.1 Verschillen tussen culturen
Bij het omgaan met gevoelens is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met
verschillen tussen mensen en culturen. In sommige culturen en regio’s is het helemaal niet
gebruikelijk om gevoelens te uiten en in andere culturen juist wel. Het vragen naar
gevoelens is dus geen universeel gegeven. In het westen van Nederland wordt het direct
uiten van gevoelens bijvoorbeeld gewaardeerd, maar in de noordelijke provincies wordt dit
meer als ongepast en als een inbreuk op de privacy ervaren.
1.Hoe kijkt u aan tegen de emoties van een ander? Dit speelt een rol …
Wanneer u als contactpersoon te maken krijgt met een lotgenoot die zijn / haar emoties
uit, hebt u daar bepaalde gevoelens en gedachten bij. Iedereen beleeft dit op zijn / haar
eigen manier – voor uw collega-contactpersoon zal dit anders zijn dan voor u. Dit heeft
te maken met:

normen en waarden, de regels en taboes van de cultuur waarin u bent opgegroeid.

Helder Advies
Voor vraagsturing en participatie

28

In tien stappen naar een goed individueel contact

7.2 Hoe kunt u omgaan met emoties van de ander?
Een gesprek voeren met iemand die vol emoties zit of juist moeite heeft om ze te uiten,
vergt het nodige begrip en vaardigheid. Bij deze een aantal aandachtspunten die u
daarbij kunnen helpen.

1 Ga emotioneel beladen onderwerpen

niet uit de weg
Door emotioneel geladen onderwerpen
uit de weg te gaan, zegt u in feite: daar
besteden we geen aandacht aan, dus
het is niet belangrijk.

3

2 Neem de gevoelens en gedachten van

de ander serieus
Accepteer degene met wie u spreekt
zoals hij / zij is en probeer u in te leven
in zijn / haar gedachten en gevoelens.
Het is belangrijk om deze gevoelens en
gedachten serieus te nemen. Wanneer
iemand verdriet uit, kunt u bijvoorbeeld zeggen:

Bijvoorbeeld:
- “Ik merk dat het u verdrietig maakt,
wanneer u vertelt hoe u denkt dat uw
gezin hieronder lijdt.”
- “U klinkt opgetogen. Hoe komt dat zo?”

“U vertelt dat u zich niet geaccepteerd
voelt. Dat kan pijn doen.”
Daarmee erkent u de gevoelens van de
ander en geeft u hem / haar de aandacht waar hij / zij in feite om vraagt.
U vertaalt de boodschap, maar zonder
die te bestrijden of te versterken.
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Probeer de gevoelens van de
gesprekspartner onder woorden
te brengen
Door de gevoelens die u bij de ander
vermoedt onder woorden te brengen,
helpt u hem / haar zich van die gevoelens bewust te worden. Uw gesprekspartner zal dit opvatten als een blijk
van medeleven: iemand heeft belangstelling voor wat hem / haar bezighoudt. Het gaat dan om zowel positieve
(blij, trots) als om negatieve (boos,
bang, verdriet) gevoelens.

4

Soms zijn woorden overbodig
Iemand met een heftige huilbui heeft
lang niet altijd behoefte aan veel
woorden. De ander schreeuwt als het
ware zijn / haar verdriet uit. Alleen een
blijk van medeleven is dan vaak al voldoende: een meelevend ‘hm hm’, ‘ja’ of
een stilte. Daar gaat geborgenheid en
begrip van uit.
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6

Steek uw eigen gevoelens niet altijd
onder stoelen of banken
Soms heeft de ander informatie nodig
over uw gemoedstoestand, om uw reactie
te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld door te
zeggen: “Uw verhaal grijpt me aan.
Ik word er even stil van.” Ook kan het de
anderen helpen om de eigen gevoelens
te accepteren en ermee leren om te gaan
wanneer ze merken dat u als contactpersoon (en medelotgenoot) dezelfde gevoelens hebt.
Stel grenzen wanneer dat voor de
ander of uzelf het beste is
Soms kan het goed zijn om een gesprek
een andere wending te geven of een
pauze in te lassen. Bijvoorbeeld wanneer
iemand niet lijkt te kunnen stoppen met
zijn / haar verhaal. Vaak heeft iemand er
dan baat bij dat hij / zij wordt afgeremd.

29

Dit geeft de ander een rustmoment
en u laat door samen te vatten blijken
dat u luistert. Daarnaast geeft het u de
mogelijkheid om na de samenvatting met
een vraag of afspraak het gesprek een
andere wending te geven of af te ronden.
Uiteraard wanneer dat volgens u gepast is.
7

Pas de spreek- en luistertechnieken toe
In elk gesprek dat u als contactpersoon
voert is het belangrijk de besproken
spreek- en luistertechnieken toe te
passen. Zeker ook in gesprekken waarbij
emoties om de hoek komen kijken. Hoe
vaker u ze toepast, hoe makkelijker het
gaat en hoe effectiever de gesprekken
zullen worden.

U kunt in een dergelijk geval reageren
met:
“Ik onderbreek u even, dit is een heel verhaal. Haalt u maar even diep adem. Wanneer ik het goed begrijp zegt u (…).”

Hiervoor kwam het al ter sprake: het benoemen van emoties van de ander of van uzelf. Het
benoemen van emoties in een gesprek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de waarde
van het gesprek. Hoe u dat het beste kunt doen en welke soorten en intensiteit van emoties
er zijn te onderscheiden, leest u in bijlage 2.
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8 Voor uzelf zorgen
– hoe herkent u grenzen en hoe bewaakt u ze?
8.1 De grenzen waar u als contactpersoon mee te maken krijgt
In het werk als contactpersoon voert u gesprekken over onderwerpen die dicht bij u
en bij uw gesprekspartner liggen. Bij de één liggen bepaalde onderwerpen gevoeliger dan
bij de ander. U zult dan ook regelmatig te maken krijgen met grenzen – uw eigen
grenzen en die van de ander. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de persoon aan de
andere kant van de lijn u te persoonlijke vragen gaat stellen. Of u maakt een opmerking
die voor de ander als kwetsend wordt ervaren.
Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de volgende vragen:

Hoe kunt u uw grenzen aangeven?
Hoe voorkomt u dat u over de grenzen van de ander heen gaat?
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8.2 Grenzen voelen & stellen
Een grens is in feite een barrière, iets waar u niet zomaar voorbij komt. U kunt een
grens stellen voor de ander, waarmee u zegt: ‘tot hier en niet verder’. Wanneer u merkt dat
iemand bij u een grens heeft bereikt, is het volgende belangrijk:

1

Zorg dat u zelf overtuigd bent
Alleen wanneer u zelf overtuigd bent van de noodzaak tot het trekken van uw grens,
komt u overtuigend over.

2

Geef het een positieve betekenis
Wanneer u weet wat goed is voor u en u handelt daarnaar, voelt u zich uiteindelijk beter en heeft u meer energie. Zorgt u hierin echter niet goed voor uzelf, dan raakt u juist
energie kwijt.

3

Communiceer uw grens zo positief mogelijk
Benoem hierbij vooral wat u wel wilt en leg minder de nadruk op wat u niet op prijs
stelt. Bijvoorbeeld:
“Ik wil u graag vertellen over de manier waarop ik de therapie heb doorstaan. Hoe mijn
gezin hierop heeft gereageerd houd ik voor mezelf.”

4

Wees duidelijk in uw woordkeuze
Zorg dat u duidelijk bent. Wees in uw woordkeuze direct, vriendelijk en niet te lang van
stof (zie het voorbeeld onder 3). Wanneer u onvolledig bent of langdradig, geeft u de
ander een onduidelijke boodschap. Het is daarnaast niet nodig om excuses te uiten of u
te verdedigen – het zijn uw grenzen en daar doet een ander niets aan af.

8.3 Ook de ander stelt grenzen … of niet?
Net zoals u uw grenzen kunt stellen, kan de ander dat ook doen. U zult wellicht op
dezelfde manier worden benaderd zoals hiervoor omschreven.
Het kan echter ook zo zijn dat het voor de ander lastig is; grenzen stellen. Het is dan
ook belangrijk om te blijven afstemmen met degene die u aan de telefoon hebt. Zodra
u vermoedt dat iets gevoelig ligt maar u vindt het wel belangrijk om op door te gaan,
vraag dan als het ware ‘toestemming’ om door te vragen.
U kunt dit doen door bijvoorbeeld vragen te stellen als:
“Mag ik u vragen hoe uw man toen reageerde?” in plaats van “Hoe reageerde uw man toen?”.
Met de eerste vraag geeft u de ander de mogelijkheid om te laten merken hier liever
niet op in te gaan.
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Bijlage 1
Checklist: wat zijn mijn persoonlijke waarden?

Vanuit welke opvattingen leeft u of wil u leven? Met andere woorden: wat zijn uw
persoonlijke waarden? Met deze lijst kunt u ze achterhalen. Door deze lijst in te vullen,
krijgt u ook inzicht in de reden waarom u werkt als contactpersoon en wat u daarin
belangrijk vindt.

uw denken, voelen en willen. Wanneer die met elkaar samengaan, gaat een waarde u
motiveren en uw handelen leiden.

Welk van onderstaande waarden zijn voor u een richtsnoer voor uw handelen?

Kwaliteit
Betrokkenheid
Vrijheid
Macht
Met elkaar delen
Authenticiteit / waarachtigheid
Empathie
Eerlijkheid
Bijdragen leveren
Ondersteuning
Intimiteit
Invloed
Harmonie
Veiligheid
Plezier

Persoonlijke groei
Geluk
Warmte
Vitaliteit
Integriteit
Medeleven / mededogen
Professionaliteit
Openheid
Zekerheid
Blijheid
Onafhankelijkheid
Succes
Teamwork
Reputatie
Vertrouwen

Risico
Competitie
Avontuur
Uitdaging
Creativiteit
Spontaniteit
Respect
Flexibiliteit
Duidelijke regels / afspraken
Sociale bewogenheid
Acceptatie
Saamhorigheid
Vriendschap
Loyaliteit
Begrip
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Bijlage 2
Benoemen van emoties

Het benoemen van emoties kan een belangrijke bijdrage leveren aan de waarde van
een telefoongesprek.
Het benoemen van emoties kan op twee manier:

door te benoemen wat het gedrag van de ander met u doet;

Het benoemen van emoties kunt u het beste op een veronderstellende manier doen, omdat:

het benoemen van een emotie of gedrag meestal is gebaseerd op uw eigen
interpretatie van de verbale en non-verbale signalen van de ander;
het benoemen van de emotie niet alleen het juiste gevoel moet weergeven, maar ook
de juiste intensiteit van het gevoel (hoe heftig het voelt?);

In deze tabel vindt u benamingen van gevoelens van verschillende sterkte / intensiteit.

INTENSITEIT

SOORT EMO TIE
WOEDE

VREUGDE

ANGST

VERDRIET

ZWAK

Geïrriteerd
Geërgerd

Verheugd
Opgewekt

Onzeker
Bezorgd

Teleurgesteld
Droevig

MATIG

Boos
Kwaad
Nijdig

Blij
Vrolijk
Gelukkig

Angstig
Bang
Geschrokken

Verdrietig
Teneergeslagen
Gedeprimeerd

STERK

Woest
Razend

Opgetogen
Uitgelaten

Panisch
Radeloos

Wanhopig
Ellendig
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Bijlage 3
Open vragen
Open vragen beginnen altijd met één van de volgende woorden:
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