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“Je kan niet niet communiceren”

Waarom

Communicatie is niet alleen praten.

Alles wat we doen en laten, denken en voelen, heeft te maken met communicatie.
Communicatie omvat alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie uitwisselen zoals 
spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem,… 
kortom communicatie is elk gedrag van een persoon dat iemand informatie geeft.

Daarom

Daarom zeggen we: ‘je kan niet niet communiceren’!

Bv.

Wegwerpgebaar richting scheidsrechter.
We communiceren met de scheidsrechter dat we niet akkoord gaan met zijn/haar beslissing.

Opgelet -> dit voorbeeld geeft een negatief rapport. (zie verder)

Missie vorming ->

-samenwerking bevorderen (leden met clubfunctie)
-dienstverlening verbeteren/professionaliseren 
(tussen leden, spelers, trainers, opleiders, medewerkers, bestuursleden, sympathisanten, 
supporters, leveranciers en sponsors)
-leden informeren en laten nadenken (observeren + interpreteren) over het begrip ‘communiceren’
-leden laten ontdekken dat communiceren een wetenschap is



Begrip ‘goed rapport’

Wat is een goed rapport

We streven ernaar een communicatie op te bouwen waarin wederzijds respect en vertrouwen
heerst tussen de boodschapper en ontvanger waarbij de ontvanger zich begrepen voelt zonder 
ver- en beoordeeld te worden.

Slaagkansen van een communicatie

Om zoveel mogelijk uit je communicatie te kunnen halen, is het voor iedereen en in alle contexten 
belangrijk om over de vaardigheid te beschikken een goed rapport op te bouwen.
En, dan blijft het gelijk of het nu gaat over een babbel met je opleider/afgevaardigde, een 
discussie met een speler, een gesprek met een ouder of een onderhandeling met een manager.

Wat zijn de kenmerken van een ‘goed rapport’

-gevoelsmatige betrokkenheid;
-bereidheid om elkaar te volgen en van elkaar iets te willen aannemen;
-respect en aandacht voor elkaars visie.

Voorbeelden van ‘negatieve rapporten’ >< wederzijds respect en vertrouwen

-ontslag per telefoon;
-‘paraplupolitiek’;
-wegwerpgebaar richting scheidsrechter;
-impulsieve- en agressieve reactie op een informatienota;
-...



Communicatieschema

Wat is communicatie

Communicatie is een informatie-uitwisselingproces.  Het is een circelvormig proces - zonder begin 
en zonder einde - waarin we elkaar voortdurend beïnvloeden en de positie van boodschapper en 
ontvanger voortdurend wisselt.

Bv.

-ruziënde mensen: zowel persoon x als persoon y wil de penalty trappen 
(geen duidelijke afspraken (communicatie) voor aanvang van de wedstrijd)

-de speler luistert niet omdat hij vindt dat zijn trainer zaagt (speler is balverliefd en wil acties 
maken; ook als hij efficiënt en doelgericht vooruit kan voetballen) - de trainer zaagt omdat hij vindt 
dat de speler niet luistert (speler houdt het spel op en moet weten waar en wanneer de individuele 
actie gewenst is in het belang van de ploeg)
(geen duidelijke richtlijnen (communicatie) voor aanvang van de wedstrijd; de coach was het 
efficiënt, doelgericht en vooruit voetballen vergeten mee te geven…)

-de speler uit zijn ontgoocheling van een niet selectie met slaande deur(en)
(geen onderbouwde/geloofwaardige uitleg (communicatie) na een training/wedstrijd)
In bovenstaand geval gaan zowel boodschapper als ontvanger in de fout; beiden krijgen een 
negatief rapport. (zie ook hieronder)

Voorbeelden van slaande deuren…

1/ Op donderdag krijgt speler x de mededeling dat hij geselecteerd is voor de zondagwedstrijd; op 
zaterdag krijgt speler x de mededeling dat hij niet geselecteerd is voor de zondagwedstrijd.

2/ Op wedstrijd 1 en 2 speelt speler x een leuke wedstrijd; voor wedstrijd 3 valt speler x - zonder 
onderbouwde uitleg - naast de kern.



Vier aspecten van communicatie

Communicatie is nooit volledig.  
De onvolledigheid kan zelfs opzettelijk en functioneel zijn om een actie uit te lokken.

Toch zijn er vier aspecten die bij iedere vorm van communicatie een rol spelen:

-ik = boodschapper

-zeg iets = boodschap

-tegen jou = ontvanger

-in deze situatie = context

Het is belangrijk dat je als:

-boodschapper ervoor zorgt dat het effect van je boodschap overeenkomt met je bedoeling.
bv. kan je nagaan via de feedback (reactie) die je krijgt van de ontvanger.

-ontvanger duidelijk onderscheid kan maken tussen observatie en interpretatie.



Communicatie bestaat uit 5 processtappen

-coderen van informatie:

Informatie dient bewerkt te worden voordat het kan verzonden worden.  Het bewerken van 
informatie kan op verschillende manieren; zo is ‘taal’ een voorbeeld van een 
communicatiecode.  Belangrijk is dat de ontvanger de code moet kunnen gebruiken.
Bv. een Franstalige voetballer, die geen woord Nederlands begrijpt, moet over de team- en 
individuele taken geïnformeerd worden in het Frans zodat de transfer boodschapper <-> ontvanger 
duidelijk is.

-verzenden van gecodeerde informatie:

Het verzenden van informatie kan op verschillende manieren; zo zijn ‘trillingen’ (spreken) 
een voorbeeld van hoe gecodeerde informatie verzonden kan worden.
Bv. veldbezetting presenteren en de visie van de wedstrijddag duidelijk schetsen
(wat in bb, wat in bv, wat bij de omschakelingsmomenten en wat bij spelhervattingen)

-ontvangen van gecodeerde informatie:

Om de gecodeerde informatie op te kunnen vangen, is bv. een orgaan noodzakelijk wat gevoelig 
is voor trillingen (oor), tekeningen (oog),…

-decoderen van de ontvangen informatie:

De ontvangen gecodeerde informatie dient - om verder bewerkt te kunnen worden -
gedecodeerd te worden.
Bv. de looplijnen bij corner voor moeten begrepen worden vooraleer ze te kunnen uitvoeren.

-terugkoppelen van feedback van de ontvanger naar de zender:

Het bericht is ontvangen, de boodschap is begrepen, het gevraagde wordt uitgevoerd en er wordt 
gereageerd.



Schema processtappen communicatie

“informatie -> coderen -> zenden -> ontvangen -> decoderen -> informatie”

=

C O M M U N I C A T I E (= informatie-overdracht)

Er vindt pas een communicatie plaats als op de informatie die je zendt; een reactie komt.
Als er geen reactie komt; ben je aan het informeren!

? Herkenbaar ?

Veel mensen maken zich drukker over de formulering van een boodschap dan over het feit of de 
boodschap ook ontvangen en begrepen wordt.

? Hoe communiceren we effectief ?

We stellen ons als boodschapper in de plaats van de ontvanger (doelgroep) en vanuit de positie als 
ontvanger, formuleren we de boodschap.
Bv. heb je als aanvaller voldoende informatie met de opdracht je te verplaatsen naar de 1ste P bij 
een flankvoorzet…

? Knoop in de kabel ?

Er is sprake van een knoop in de kabel als bij het verzenden, ontvangen of decoderen van 
informatie iets mis gaat. 2 factoren kunnen zorgen voor een knoop in de kabel:
-externe factoren: de bijsturing van opdrachten is onduidelijk (de supporters supporteren fel en 
zorgen ervoor dat je positionele bijsturingen niet tot bij je spelers geraken)
-interne factoren: de wedstrijdbespreking is onduidelijk (de coach heeft net een tand laten trekken)



Mijn referentiekader = Mijn belevingswereld

? Wat is een referentiekader ?

Mijn referentiekader is de achtergrond waarbinnen mijn ervaringen, gevoelens, vaardigheden, 
normen en aarden, cultuur en wetenswaardigheden passen; dit kader bepaalt hoe ik tegen de 
wereld, tegen de mens en tegen mezelf aankijk.

Mijn referentiekader zorgt ervoor dat ik de informatie die op mij afkomt ‘uitfilter’.
Het klopt wanneer men zegt dat men alleen datgene hoort dat men wilt horen want onze filters 
filteren datgene dat binnen ons referentiekader past.

Nieuwe ervaringen gaan we in ons referentiekader inpassen en aftoetsen met vertrouwde kennis.

? Observatie en Interpretatie ?

Observatie is wat we met onze zintuigen waarnemen.  
Interpretatie is de betekenis die we geven aan wat we waarnemen.

Een waarneming kan door verschillende mensen ‘zeer’ uiteenlopend geïnterpreteerd worden.

Bv. Wat is voetbal?
Voor persoon x is het antwoord: een rond voorwerp.
Voor persoon y is het antwoord: een hobby.
Voor persoon z is het antwoord: een job.
Voor persoon a is het antwoord: een product.
…



Verbale en non-verbale communicatie

? Wat is verbale en non-verbale communicatie ?

Zoals eerder vermeld, is communicatie een informatie-uitwisselingsproces.
De uitwisseling gebeurt via een informatiekanaal; bij de mens verloopt de uitwisseling verbaal en 
non-verbaal.



Non-verbale communicatie

? non-verbale communicatie = lichaamstaal ?

Lichaamstaal bestaat uit bewuste en onbewuste bewegingen, lichaamshouding, 
gezichtsuitdrukking, gebaren en de toon van je stem.  Het is belangrijk om je bewust te zijn van je 
lichaamstaal omdat de boodschapper je boodschappen evalueert.  
De boodschapper evalueert niet alleen door te luisteren maar ook door je lichaamstaal te lezen.

Onze communicatie wordt 80% non-verbaal gecommuniceerd en slechts 20% verbaal.
Daarom is het belangrijk niet alleen belang te hechten aan datgene dat we zeggen maar zeker ook 
aandacht schenken aan de manier waarop we iets zeggen.



Non-verbale communicatie
- kijken en knikken -

Tijdens een gesprek volgen we ‘onbewust’ een aantal ‘ongeschreven regels’:

-ongeschreven ‘onbewuste’ regel 1: diegene die spreekt begint altijd met het aankijken van de andere.
-ongeschreven ‘onbewuste’ regel 2: diegene die spreekt kijkt vervolgens weg en spreekt door.
-ongeschreven ‘onbewuste’ regel 3: diegene die spreekt eindigt zijn verhaal met het aankijken van de andere.
-ongeschreven ‘onbewuste’ regel 4: als diegene, die spreekt, tussentijds de andere aankijkt; legt hij accenten in 
zijn zinnen.  Meteen controleert de spreker of de andere nog luistert.
-ongeschreven ‘onbewuste’ regel 5: als de ontvanger tussentijds wegkijkt, kan dat de indruk geven dat het verhaal 
zijn/haar belangstelling niet heeft.  De spreker onderbreekt dan het best zijn verhaal en spreekt pas verder als de 
aandacht van de ontvanger terug is.

Het patroon van aankijken en wegkijken verloopt in de meeste gesprekken onbewust en, 
meestal ook zonder problemen.

? Onbewuste acties & reacties ?

Hoe laat je merken dat je de gedachtegang van de spreker volgt -> 
knikken.

Hoe laat je merken dat je de ontkennende gedachtegang van de spreker volgt -> 
hoofd schudden.

Hoe moedig je de spreker aan om verder te spreken -> 
ja of hum zeggen.

Hoe laat je de spreker verstaan dat je hem begrijpt -> 
herhaal woorden of stukjes uit zijn zin.

Bv. Wij hebben gisteren een schitterende wedstrijd gespeeld bij de herfstkampioen.  
De ontvanger zegt: Waw, tegen de herfstkampioen!
Op die manier moedig je de spreker aan om over zijn wedstrijd te vertellen.



Non-verbale communicatie
- gezichtsuitdrukking -

? Hoe reageren de ontvangers op een verhaal en wat vinden ze van een verhaal ?

Als de spreker wilt weten wat hij vindt van zijn verhaal, kijkt hij het eerst naar je gezicht…

Weinig positief…
-fronsen = eerste frons -> kritisch - tweede frons -> verbaasd
-met de hand aan je voorhoofd voelen
-knijpen met de ogen
-samenpersen van lippen

Uitnodigend…
-glimlach -> toont instemming en uitnodigend om verder te spreken MAAR de woorden na de 
glimlach bepalen het verdere verloop van het gesprek…
* glimlachen en zeggen ‘leuk dat je dit zegt, zo denk ik er ook over’ OF
* glimlachen en zeggen ‘tja, dat zeg je nu’
-voortdurend glimlachen is niet aangewezen; niemand voelt zich serieus genomen.



Non-verbale communicatie
- houding -

? Hoe reageren de ontvangers op een verhaal en wat vinden ze van een verhaal ?

Als de spreker wil weten wat hij vindt van zijn verhaal, kijkt hij daarna naar je houding…

Geïnteresseerd…
-door naar voor te leunen – in de richting van de spreker – geef je blijk van interesse.

Door je houding reageer je ook inhoudelijk op het verhaal van de ander.
Je houding geeft aan of je je al dan niet kan vinden in hetgeen de ander zegt.
Als je bv. naar achter leunt, met de armen gekruist, kom je sceptisch over.  De spreker zal 
daardoor op een verdedigende manier gaan praten.
Kruisen van benen en armen = teken van weerstand.

Veranderingen in je houding geven ‘duidelijk’ je mening weer ->
-als je rechtop in een stoel zit met je armen los naast je; en je vouwt ineens je armen over elkaar; 
dan komt dit over alsof je het minder met de spreker eens bent.
-als je een gelijke houding als de spreker aanneemt; dan komt dit overeenstemmend over.
Overeenstemming klinkt goed maar toch moet je opletten dat je niet blindelings alle houdingen van 
anderen spiegelt.  Een kritische houding met de armen over elkaar of een superieure houding met 
beide handen in de nek; kun je beter voorkomen.
Ook teveel spiegelen kan onprettig aanvoelen.



Non-verbale communicatie
- gebaren -

Spreken ->

-bewegende handen geven een accent aan je woorden
-handen op de heupen komt betweterig over
<-> een meer ontspannen is met de hand gebaren maken en de andere hand op de heup

Luisteren ->

-tijdens het luisteren zijn de handen ‘automatisch’ minder beweeglijk
-> handen in de lucht terwijl je knikt = ‘ik begrijp het’ - ‘dat is zo’
-> vlak uitgestrekte hand = spreker onderbreken
-> handen aan het gezicht = kritische luisteraar
(bv. duim onder de kin, wijvinger langs de wang, hand voor de mond en hand aan het oor)
-> spelen met voorwerpen of met je ring = geeft de indruk van verveling
-> armen langs het lichaam = houterige maar ontspannen indruk
-> handen op de heupen = actieve luisterhouding
(de schouders komen omhoog en je geeft een sportieve indruk)
-> armen over elkaar = gesloten of afstandige indruk

Mensen die met elkaar praten en beide armen over elkaar sluiten zullen een kort gesprek hebben 
met weinig inhoud en transfer (informatie).



Non-verbale communicatie
- andere -

-ademhalingstempo en -ritme

-spreektoon, -volume, -tempo en –ritme

-volgorde, ritme en klemtoon van de woorden



Verbale communicatie

Slechts een klein percentage (20%) van onze boodschap wordt verbaal gecommuniceerd.
Daarom is het belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan datgene wat we zeggen en de 
woorden die we daarvoor gebruiken.

Verder is het belangrijk dat je woorden dezelfde boodschap uitzenden als datgene wat we non-
verbaal communiceren.

Anders is je boodschap niet overtuigend en/of oneerlijk/onwaar.



Tips om verbaal goed te communiceren

-Organiseer je gedachten voor je spreekt:
->wat wil ik zeggen, waarom wil ik dat zeggen en aan wie ga ik dat zeggen
Bv. (wat) de organisatie in balverlies, (waarom) tegendoelpunten vermijden en (wie) spelers.

-Wees zo beknopt mogelijk in je boodschap; effectiviteit neemt toe met de beknoptheid.
Tracht tijdens het formuleren van je boodschap altijd aan te sluiten bij de essentie.
Bv. de visie van de wedstrijddag is -> doelstelling: winnen - hoe: ‘stevige organisatie in balverlies’ – ‘scoren in de omschakeling bv -> bb’ – ‘bewegingsvoetbal in bb’. 

-Spreek kort; niet langer dan 20 sec. en laat een moment van stilte.

-Beperk je in je boodschap tot hooguit 1 à 2 argumenten.  Zeer geoefende luisteraars kunnen hooguit 3 argumenten uit een 
boodschap halen terwijl de doorsnee luisteraar maar 1 argument kan filteren.
Bv. waarom in de organisatie: ‘tegenstander rekent op een razendsnelle omschakeling en zijn effectief in onze zwakke zones (ruimtes)’ -> 75% van hun doelpunten komen 
tot stand -> zij in bv, recuperatie, diepe pass in de rug van opgerukte flankverdediger, voorzet en doelpunt.

-Illustreer je boodschap met een voorbeeld.
Bv. als onze back loopactie inzet om de achterlijn te halen, onze flankaanvaller en centrale middenvelder anticiperen niet met ‘wat bij mogelijk balverlies’, voetballen we in 
de sterkte van onze tegenstander.  

-Probeer niet teveel informatie in één zin te gieten.  Gebruik dus geen zinnen met allerlei bijzinnen waaraan vervolgens ook 
nog tekst en uitleg moet gegeven worden en vat regelmatig samen.

-Spreek je stelling, gedachten, visie in de ik-vorm uit.
Je spreekt daardoor op een directe manier waardoor je aanspreekbaar bent.

-Vermijd de werkwoorden ‘moeten’ of ‘niet mogen’; ze komen blokkerend over.
Bv. wij moeten niet winnen maar wij ‘willen’ winnen.

-Vermijd of/of-stellingen en geef en/en-tussenkomsten.
Bv. Onze speelwijze met een ‘stevige organisatie in balverlies’ betekent dat we EN kiezen voor een verdedigende speelstijl EN op die manier de spelbedoeling ‘WINNEN’ 
willen realiseren.

-Vermijd vakjargon en vermijd een zin te beginnen met ‘ja, maar’ = verdedigende houding.
Bv. y (balvaste spits): coach, ik ben ontgoocheld en begrijp niet waarom ik niet mag starten aan de wedstrijd en x (lopende spits) wel -> je begint je antwoord niet met ‘ja, 
maar’ ik kies voor x omdat… Wel -> y, ‘ik begrijp je’ ontgoocheling dat je niet aan de wedstrijd mag beginnen.  Vandaag kies ik voor x en reken – om onze spelbedoeling te 
realiseren - op diepgang in de rug.



Actief luisteren

? Wat is actief luisteren ?

= interesse tonen
= boodschapper ruimte geven zijn verhaal te doen
= laten voelen dat je luistert door vragen te stellen en feedback te geven
= een onderdeel van samenwerken
= laat je (voor)oordelen en verwachtingen los
= stel je open voor de boodschap van de boodschapper
= begin met een open mind & laat een vooropgesteld beeld of doel schieten

? Wat doet actief luisteren ?

= je vergaart kennis en wordt wijzer
= je verbetert de relatie met de mensen uit je omgeving
= je komt aardig & begripvol over
= je laat de boodschapper blijken dat je hem hoort & verstaat
= je kan het verloop van een gesprek regelen
= je nodigt de boodschapper uit om ook naar jou te luisteren
= je verbetert het contact en de interactie met anderen

? Hoe luister je actief ?

= met je oren, ogen, wenkbrauwen, handen, lichaam & stem.



Slecht luisteren

? Wat is een slechte luisteraar ?

= iemand die vindt dat zijn verhaal belangrijker is.
Gevolg -> boodschapper en ontvanger begrijpen mekaar niet en een slechte luisteraar is een 
lastige ontvanger als je een belangrijke boodschap hebt.

? TIPS, die je bij een slechte luisteraard kan toepassen ?

-onderbreek je verhaal met open controlevragen waaruit blijkt dat je boodschap gehoord en begrepen is.
-als de luisteraar overschakelt naar een ander onderwerp, hou je vast aan jouw onderwerp.
-REAGEER:
*”laten we niet door elkaar heen praten.  Vertel wat je kwijt wil; ik zal er goed naar luisteren maar daarna wil ik dat 
je naar mij luistert.”
*”wat ik je net vertelde, is belangrijk.  Wil je even samenvatten hoe jij het begrepen hebt; ik wil hier namelijk geen 
misverstanden over.”
-confronteer de luisteraar met de gevolgen van slecht luistergedrag.

? De gevolgen van onduidelijke taal… je wordt verkeerd begrepen… ?

Bv. de slechte financiële toestand van een voetbalclub kan op 2 manieren geformuleerd worden 
tijdens het directiecomité…  de financieel manager aan het woord…

-onduidelijk: collega’s, de ontwikkeling van onze boekhouding is zodanig negatief dat we ons op korte termijn 
moeten oriënteren op kostenreducties.

-duidelijk: collega’s, het gaat financieel slecht met onze club.  We geven teveel geld uit, er zijn weinig inkomsten 
en, we moeten bezuinigen om het voortbestaan van onze club te kunnen garanderen.



De kunst van het luisteren is… vragen stellen…

? Wat zijn goede vragen ?

Mensen gaan verschillend om met informatie.
Zo zijn er mensen die overwegend specifiek (= gedetailleerd) zijn in hun taalgebruik en, zo zijn er 
mensen die in hun taalgebruik overwegend globaal (= overzicht zonder details) zijn.

? Vragen kunnen verschillende functies hebben ?

-de spreker uitnodigen om iets toe te lichten dat nog niet duidelijk is;
Bv. coach, sta ik in of buiten de 16m voor de 2de bal bij corner tegen?

-de spreker stimuleren om over bepaalde aspecten te vertellen;
Bv. coach, maakt mijn tegenstander de actie naar binnen of naar buiten?

-belangstelling/interesse tonen;
Bv. jan, hoe zijn de examens verlopen?

-de spreker prikkelen om ergens over na te denken;
Bv. jan, waar sta jij als de tegenstander in balbezit is op rechts op onze helft?

-de spreker uitnodigen om dieper op de kwestie in te gaan.
Bv. coach, ik sta altijd 2 tegen 1; hoe gaan we dit oplossen?

? Waarom zijn mensen bang voor vragen ?

-de meeste mensen praten liever dan dat ze willen luisteren; nochtans zijn vragen bedoeld om naar te luisteren;
-we stellen soms geen vragen omdat we niet in staat zijn deze op een juiste manier te formuleren;
-het is moeilijk om de redenering van de andere partij te volgen en tegelijkertijd een goede vraag te bedenken;
-we geven niet graag toe dat we even verstrooid zijn;
-we ontwijken meestal de vragen die onze onwetendheid ontmaskeren;
-sommige goede vragen flitsen door ons hoofd, doch worden even vlug vergeten;
-de meesten onder ons hebben de neiging vragen te vermijden die de andere partij in verlegenheid zouden kunnen 
brengen.

Onthoud -> er bestaan geen domme vragen; alleen domme antwoorden…



? Soorten vragen, hun doel en enkele voorbeelden ?

-directieve vragen
Hebben als doel het gesprek te deblokkeren wanneer de tegenpartij niet geïnteresseerd is.  Het heeft als doel de 
persoon te doen spreken over wat jij zelf belangrijk vindt.
Bv. coach, je bedoelt dat we zonder balvaste centrumspits nooit kunnen winnen? 

-niet-directieve vragen
Hebben als doel het gesprek open te breken door de tegenpartij de kans te geven te praten over wat hij/zij 
belangrijk vindt.
Bv. hoe bedoel je coach?  Wat verwacht je van mij bij een corner tegen in de omschakeling?

-vragen om info te verkrijgen
Hebben als doel info te verzamelen om daaruit genoeg materie te halen om het gesprek verder te zetten.
Bv. coach, hoeveel doelpunten hebben we gescoord in de omschakeling?

-vragen die het nadenken stimuleren
Zetten de tegenpartij aan tot alternatief nadenken.
Bv. coach, ben je daar wel zeker van?  Zouden we niet beter overwegen van met 2 centrumspitsen te spelen?

-vragen die een beslissing veroorzaken
Hebben als doel om de andere partij aan te zetten de onderhandeling af te ronden.
Bv. mannen, wat kiezen jullie, een pass- en trapvorm als cooling down of zonder bal uitlopen?

-geladen vragen
Hebben als doel de tegenpartij in de verdediging te dwingen.
Bv. coach, is die speler niet linksvoetig?

-dubbelzinnige vragen
Kunnen 2 verschillende doelen hebben; hetzij om te vissen, hetzij om eigen bedoelingen te camoufleren.
Bv. coach, je kunt toch beter met 2 centrumspitsen spelen dan met 1?

-leidende vragen
Hebben als doel een eigen visie te presenteren en de tegenpartij te dwingen in een andere basis door een 
opeenvolging van vragen af te vuren, zelfs wanneer antwoorden komen.
Bv. coach, als we met maar 1 centrumspits spelen, die onvoldoende diepgang maakt, hoe kunnen we de trage centrale verdedigers bij de 
tegenpartij dan doen twijfelen?



? Goed vragen stellen ?

-zoals eerder meegegeven; er bestaan geen domme vragen.  We kunnen eerder zeggen dat het dom is een vraag 
niet te stellen uit vrees om onwetend uit de hoek te komen.

-wanneer een vraag bij je opkomt, blijf luisteren, schrijf ze op en wacht.

-stel moedige vragen die betrekking hebben op de zaken van de tegenpartij.  De meesten onder ons houden hier 
niet van maar de mogelijke antwoorden kunnen veel aan het licht brengen.

-durf soms vragen te stellen alsof je niets van de gespreksstof afweet, het moedigt goede antwoorden aan.

-heb de moed vragen te stellen die waarschijnlijk zullen ontweken worden.

-herhaal en vat regelmatig samen om het gesprek te stoppen en jezelf de tijd te geven om na te denken.

-zwijg nadat je een vraag hebt gesteld.

-stel je niet tevreden met een slecht of ontwijkend antwoord op je vraag.  Blijf volharden.

-stel vragen waarop je reeds een antwoord hebt; het helpt je de geloofwaardigheid vd tegenpartij in te schatten.

-stel relevante vragen (wat bedoel je met) en vraag door (dus je bedoelt dat).

? Te vermijden vragen ? -> stel geen vragen…

-die de eerlijkheid van de tegenpartij betwisten.  Ze zullen hem niet eerlijk maken.

-op om het even welk moment.  Wacht het geschikte moment af.

-om te laten merken “hoe slim je bent”.

-tot de vraag van een collega beantwoord is. 



3 manieren waarmee je herkent hoe iemand informatie filtert…

Weglatingen

Wanneer iemand een zin formuleert, is er allerlei informatie waar de spreker vanuit gaat maar die niet expliciet 
vermeld wordt.  De spreker laat deze informatie weg in de veronderstelling dat de ontvanger de informatie zelf 
invult.  Als ontvanger kan je op een specifiek deel van de spreker doorvragen.

Bv. coach licht de posities bij corner tegen toe: speler x blijft offensief denken.  De coach veronderstelt dat de offensief denkende speler 
weet dat hij verantwoordelijk is voor de 3de bal.
Speler x vraagt aan de coach wat van hem verwacht wordt in verdedigend opzicht.

Vervormingen

Is het proces waarbij je de betekenis van een ervaring aanpast aan je eigen ervaring.

Bv. zeg nooit als coach we ‘gaan’ winnen vandaag.  De spelers denken hoe weet jij dat we gaan winnen?
Zeg het anders en geef aan dat we ‘willen’ winnen vandaag.  De spelers denken dan ja, we gaan ervoor.

Veralgemeningen

We ontvangen ontelbare impulsen en kunnen er maar een beperkt aantal binnenlaten…  Ons brein kan niet alles 
verwerken en gebruikt veralgemeningen.
Gevaarlijk hierbij is dat we blind zijn voor hetgeen niet in ons kraam past…

Bv. coach voorziet een extra beloning bij winst vandaag.  Ik trakteer jullie op een avondje uit samen met de partner; we gaan gezellig 
dineren en samen iets gaan drinken.  Ook het clubbestuur voorziet een extra beloning vandaag en belooft ons een extra premie bij winst.
De spelers onthouden het avondje uit en de extra premie.  ‘Samen met de partner’ en ‘het programma van het avondje uit’ wordt in 
eerste instantie gefilterd uit de gedachten van de spelers. 



Assertiviteit

Subassertief, assertief, agressief of manipulatief gedrag…

Stel je de volgende situatie voor als coach: Een speler heeft privéproblemen, hij kan zich niet meer vrijmaken op 
vrijdagavond omdat hij op zijn kind moet babysitten.
Je eiste bij aanvang van het seizoen dat iedere speler 3 trainingen volgt om in aanmerking te komen voor een 
selectie.  Hoe reageer je als coach?

Subassertief

Je zegt niets en selecteert de speler niet meer.

Niet reageren duidt op subassertief gedrag.  Je reageert niet effectief vanwege je eigen verlegenheid of onzekerheid.
Je grenzen - bij aanvang van het seizoen - zijn onvolledig, nu ontwijk je je verantwoordelijkheid en voel je het slachtoffer.

Agressief

Je zegt: ik kan geen rekening houden met je privé-situatie en als je je hiermee niet kan vinden, trap je het maar af.

Ook agressief reageren is niet effectief.  Je bereikt er misschien mee dat de speler niet meer aan je deur zal aankloppen, maar je hoeft 
ook in de toekomst niet meer te rekenen op hem; sterker nog: de spanning in de groep zal voelbaar zijn; de vrienden zullen negatief 
reageren en je krijgt ruzie met je omgeving.

Agressief gedrag betekent dat je beslissingen neemt zonder rekening te houden met de uitwerking op anderen.
Je reageert op een manier die anderen kleineert en zonder rekening te houden met de gevoelens en rechten van de speler.
Je houdt je aan je eis van bij aanvang van het seizoen maar doet dat op een negatieve vijandige manier zonder ruimte voor dialoog.

Manipulatief

Je zegt: sorry, ik kan geen rekening houden met je privé-situatie, want kan dit niet verantwoorden tov de groep waarvan ik eis dat ze wel 
3 keer komen trainen.

Manipulatie wordt ook wel indirect agressief genoemd.  Het heeft een verborgen karakter en is in feite het tegenovergestelde van openlijk 
uitkomen voor wat we willen.



Assertiviteit

Assertief

Je zegt: ik kan voorlopig geen rekening houden met je privé-situatie maar ga je situatie donderdag as aankaarten bij de spelersraad en 
sportief manager.  Daarna zitten we rond de tafel of we een oplossing kunnen uitwerken om je afwezigheid te kaderen binnen de groep.

Assertief gedrag vertoon je als je beslissingen neemt op basis van informatie en je eigen behoeften.  Je gedraagt je assertief als je je 
behoeften, gedachten en gevoel eerlijk en direct uit, rekening houdend met de rechten van anderen.
Met andere woorden: je komt op voor je rechten zonder de rechten van anderen te ontzeggen.

Assertief gedrag zorgt ervoor dat je meer zelfvertrouwen krijgt doordat je successen boekt als gevolg van assertief gedrag, je voor jezelf 
opkomt als dat nodig is en constructief en productief met anderen onderhandelt.

Assertief gedrag stimuleert persoonlijke groei.  Je neemt je leven in eigen handen en bent in staat om in je eigen wensen en behoeften te 
voorzien.  Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je relaties.

Assertief zijn betekent risico’s nemen, eerlijk zijn over wat je denkt en voelt.  Je wensen en behoeften kenbaar maken, rekening houdend 
met het geval van de ander(en).  Natuurlijk zal je niet altijd alles krijgen wat je wil maar je krijgt wel een beter zelfbeeld als je de moed 
hebt je mening kenbaar te maken.

Hoewel het belangrijk is om tijdens het communiceren rekening te houden met de rechten van de ander(en); kan je niet controleren hoe 
de ander(en) je boodschap zal ontvangen.  Wanneer je ons voorbeeld terugneemt en op een assertieve manier meegeeft dat je ‘voorlopig’ 
geen rekening kan houden met de privé-situatie van de speler, kan de speler zich nog steeds aangevallen voelen en in discussie gaan.
Dit wil echter niet zeggen dat we er niet moeten naar streven om op een assertieve manier te blijven communiceren.

Ik luister niet naar anderen Ik luister wel naar anderen

Ik zeg mijn gedacht Agressief Assertief

Ik zeg mijn gedacht niet Manipulatief Sub-assertief



De IK-boodschap

IK-uitspraken helpen je…

-verantwoordelijkheid te nemen voor je gedachten, gevoelens, wensen en behoeften;
-te vermijden iemand anders de schuld te geven van een situatie of conflict;
-te zeggen wat je echt denkt, voelt, wilt of nodig hebt.

Als je IK-uitspraken zelfverzekerd kunt gebruiken…

-verklein je de kans dat je verkeerd begrepen wordt;
-voel je je beter over het uiten van je gevoelens, wensen en behoeften;
-zie je verbetering in je relaties;
-vergroot je je zelfvertrouwen en respect;
-vermijd je zeer emotioneel gedrag;
-heb je een objedctieve formule in tijden van stress.

Hoe herkennen we een assertief persoon…

-kijkt de andere(n) aan;
-spreekt met beheerste stem;
-maakt gebruik van IK-boodschappen;
-maakt kordate bewegingen;
-plaatst de kern van de boodschap, behoefte en het probleem in zichzelf.

Bv. Je bent 10 minuten (13.15u was het afspraak) te laat op de afspraak en je coach zegt: je had hier om 13.15u 
moeten zijn.  Ik zit hier al 10 minuten te wachten!  Waar zat je?  Je houdt je nooit aan de afspraken.

Meer dan waarschijnlijk voel je je beledigd door de directe aanval, je wilt dat dan ook zeggen maar vreest dat, als 
je jouw kant van het verhaal uitlegt, je coach in de verdediging gaat en wellicht nog vijandiger wordt.
Het is dan ook geen wonder dat veel mensen tegen elkaar niet vertellen wat ze vinden van gemaakte opmerkingen.



De IK-boodschap

Hoe formuleer je IK-uitspraken…
-begin met het woord ‘ik’;
-zeg wat je voelt, denkt of nodig hebt:
*ik word boos als…
*ik vind dit omdat…
*ik vind het nodig dat dit gedaan wordt omdat…
-beschrijf het gedrag van de ander dat de situatie gecreëerd heeft;
-beschrijf het resultaat of de verandering die je wilt en waarom.

Bv. Je bent 10 minuten (13.15u was het afspraak) te laat op de afspraak en je coach zegt: ik vind het jammer dat 
je te laat bent, omdat ik hierdoor de volledige groep een geldboete ga opleggen.
Ik sta er dan ook op om in het vervolg op tijd aanwezig te zijn.

Fouten bij IK-boodschappen…
-verkapte jij-boodschappen…
Het feit dat je een zin met ‘ik’ begint, wil nog niet zeggen dat het een goede ik-boodschap is.
Zinnen als ‘ik vind dat jij…’ geven niet je gevoel weer en leggen de schuld bij de ander.
-de jij-boodschap weergeven…
Het eigen doel wordt niet weergegeven, de klemtoon ligt op het gedrag van de andere.
Bv. Tijdens de wedstrijdbespreking tegen de laatste in de rangschikking doet de coach veel moeite om ook deze 
wedstrijd heel minutieus voor te bereiden en te presenteren.
Tijdens de uiteenzetting zijn de spelers verveel en zitten de hele tijd onderling te praten.  Het gevoel van de coach 
is teleurstelling en hij zegt boos: ‘je moet niet denken dat ik nog zoveel moeite zal doen om iets voor te bereiden 
voor jullie.  Het is toch niet besteed aan zo’n pseudo-vedetten.
-onvoldoende je gevoel weergeven of het gevoel afzwakken…
De coach had ook kunnen zeggen: ik vind het niet prettig dat jullie niet luisteren naar deze uiteenzetting.
Op deze manier onderschatten wij de tegenstander.
Deze manier van communiceren is ook onduidelijk waardoor de kans klein is dat de spelers er rekening mee zullen 
houden.
-manipuleren…
Zeggen dat je je zorgen maakt terwijl je je niet echt zorgen maakt, omdat je weet dat de ander erg gevoelig is voor 
dergelijke boodschappen.  Maw, een ik-boodschap mag nooit een middel zijn om je zin te krijgen.



Eigen mening zeggen

= zeggen wat je van iets vindt
= zeggen hoe je ergens over denkt
= heeft tot doel dat je zowel rekening houdt met je eigen gevoelens als met de gevoelens van de ander
= belangrijk om duidelijk te zijn

Iemand die moeilijk zijn mening kan uiten, voelt een zekere druk en legt zichzelf eisen op waar zijn mening aan 
moet voldoen, bv.:
-ik moet mijn mening zo duidelijk brengen dat niemand er nog iets tegenin te brengen heeft;
-ik moet me eerst zorgvuldig voorbereiden en inlezen voordat ik echt goed mijn mening kan geven;
-als ik mijn mening geef, moet ik niet teveel mensen voor het hoofd stoten;
-…

Bovenstaande voorbeelden leggen extra druk waardoor het lastig wordt om je mening op een goede manier over te 
brengen.

? Waar let je op bij het geven van een eigen mening… ?

Weet dat je altijd je mening kan geven en dat het de andere(n) is die met je mening al dan niet iets doet.
Als je je mening geeft, let er dan op dat je...
-duidelijk praat;
-de ander aankijkt;
-zegt wat je ergens van vindt;
-duidelijk maakt dat het om jouw mening gaat (ik denk, ik vind,…);
-kort en krachtig bent;
-luistert naar de mening van een ander;
-niet tevreden bent over de reactie van de ander, je je mening nog een keer herhaalt.
Tip: laat even rust tussen de reactie en de herhaling… 



Duidelijk en volledig zijn

= vaststellen waar het precies om gaat en dit duidelijk aan de ander meedelen zonder veel onnodige poespas die 
we nogal eens durven gebruiken.

Bv. ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het zeg, je vindt het waarschijnlijk heel teleurstellend, ik maak misschien 
de verkeerde keuze, maar je bent niet geselecteerd voor de wedstrijd van komend weekend.

Overbodige informatie verzwakt je betoog en verwart de toehoorder.
Oefen je in het duidelijk zeggen van wat je wilt of vindt zonder een uitvoerige inleiding.

! Onthoud ! als dat wat je zegt OOK hetgeen is wat je wilt, ben je overtuigend !



Voet bij stuk houden

Tijdens een gesprek is het belangrijk om als boodschapper je boodschap kalm te herhalen tot je merkt dat de 
ontvanger nota neemt van je boodschap.
Je merkt de ontvangst aan de feedback die de ontvanger je geeft.

Het doel van je boodschap kalm te herhalen is…
-je helpen vast te houden aan een vaste stevige positie en
-voorkomen dat je het onderspit delft tegen pogingen tot manipulatie en onzinnige argumenten.



Empathie en Respect

? Empathie ?

Het vermogen zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen en daar in het gedrag rekening mee houden.

Bv.
Onduidelijk -> Opleider tegen voetballertje van 6 jaar -> vandaag spelen we in een ruit.
Duidelijk -> Opleider tegen voetballertje van 6 jaar -> de vliegeropstelling van vandaag is: jan op de vleugel 
rechts, pieter op de vleugel links, pierre in de staart van ons vliegtuig en peter in de cockpit van de vlieger.

Bv.
Onduidelijk -> opleider tegen voetballertje van 6 jaar -> we moeten de ruimte tussen de linies beperken.
Duidelijk -> pilootjes, we gaan proberen van onze vleugels, cockpit en staart van ons vliegtuig heel klein te maken; 
als we dan de bal kunnen afpakken, gaan we onze vlieger terug groot maken en en de bal vooruit shotten naar een 
maatje.  Vermijd kaas met gaatjes mannen als de andere jongens de bal hebben.

? Respect ?

Respect is de basis van een langdurige relatie en noodzakelijk als je je samenwerking met collega’s of je 
dienstverlening wilt bevorderen.  Respect vind je niet alleen terug in woorden maar ook in non-verbale 
communicatie (oogcontact, gebaren, houding, stemgebruik,…).
Respect is NIET dat je het altijd en overal met iedereen eens moet zijn.  We kunnen de opvattingen van iemand 
respecteren ook al heb je een andere mening.  Maar, je laat de andere in zijn waarde.



Obstakels mbt assertieve communicatie

? Wat remt je om assertief te communiceren ?

-je onderschat jezelf

*ik ben dom, dus ik ga mijn mond houden
*ik ben een slappeling, dus ik ga dat niet kunnen

-perfectionisme

*ik moet de beste zijn, dus ik ga er absoluut voor zorgen dat het in orde komt
*ik mag geen fouten maken, dus ik ga er absoluut voor zorgen dat het in orde komt

-angst voor afwijzing

*ik wil geen ruzie, dus ik houd mijn mond
*ik wil dat hij mij aardig vindt, dus ik doe alsof ik het met hem eens ben

-rampgedachten

*de vorige keer is het mislukt, dus zal het nu ook wel weer mislukken
*als ik deze klus niet afkrijg, word ik ontslagen, dus moet ik er absoluut voor zorgen dat het in orde komt

-opgelegde normen

*goede kinderen staan altijd voor hun ouders klaar, dus zal ik dat maar doen voor hen
*vriendschap is onbaatzuchtig, dus zal ik het maar doen

-generaliseren

*iedereen vindt mij dom, dus zal hij mij ook dom vinden
*niemand luistert ooit naar mijn mening, dus zal mijn coach ook wel niet luisteren naar mijn mening



! Onthoud ! Wat is aangeleerd, kan worden afgeleerd !
Er is namelijk een verschil tussen aangeboren gedrag en aangeleerd gedrag !

? Aangeboren gedrag ?

= erfelijk bepaald, bv. reflexen en instincten.

? Aangeleerd gedrag ?

= ontstaat uit ervaring, die individueel verschillend is.

We onderscheiden 8 soorten aangeleerd gedrag:
-gewenning
-proefondervindelijk
-leren
-inprenting
-inzichtelijk leren
-imitatie
-motorisch leren
-klassieke conditionering (opvoeding)
-moderne conditionering (zidane-beweging)



Zeker niet vergeten

1/ Wat is aangeleerd, kan worden afgeleerd 

2/ Er is een verschil tussen aangeboren gedrag en aangeleerd gedrag 

3/ Als dat wat je zegt OOK hetgeen is wat je wilt, ben je overtuigend 

4/ Er bestaan geen domme vragen; alleen domme antwoorden

5/ Er vindt pas een communicatie plaats als op de informatie die je zendt; een reactie komt 
Als je geen reactie krijgt op je boodschap; ben je aan het informeren 

6/ Je kan niet niet communiceren 

7/ Communicatie = informatie -> coderen -> zenden -> ontvangen -> decoderen -> informatie

8/ Een e-mail is een “gevaarlijk” communicatiemiddel. Daarom menen wij dan ook dat een e-mail 
eerder een informatiemiddel is. Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met een info? Neem dan 
persoonlijk contact op (telefoon) of maak een afspraak (face to face).


	Vorming - Je kan niet niet communiceren

