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Ik heb niets te leren over communicatie

Veel mensen hebben geen zin om zich te verdiepen in communicatie, want:

 • Communiceren? Dat leer je toch vanzelf?
 • Communiceren? Dat kan toch iedereen?
 • Wanneer je communicatievaardigheden gaat aanleren, 
    wordt het zo ‘gemaakt’.
 • Ik communiceer wel, anderen luisteren niet naar mij.
 • Communicatie? Dat klinkt zo zweverig.
 • Gelukkig heb ik dat niet nodig.

Dit zijn de vaak genoemde opmerkingen die ik hoor, wanneer ik het over 
communicatie heb.

Maar soms heb je het gevoel dat je:
 • het lastig vindt je emoties te herkennen en te benoemen;
 • niet goed begrepen wordt;
 • aan de ander niet de juiste vragen stelt;
 • de ander de ruimte wilt geven om te praten maar je weet 
    niet hoe;
 • niet goed je gevoel kunt benoemen/uiten;
 • de bedoeling van een ander al invult;
 • niet weet hoe je op een respectvolle manier feedback 
	 			geeft;
 • het moeilijk vindt om goed te luisteren naar de ander;
 • de diepgang in een gesprek mist.

Maar,	dat	kun	je	leren.	Ik	denk	namelijk	dat	je	voor	effectief	communiceren	
vaardigheden nodig hebt die je aan kunt leren en waarmee het leven leuker wordt. 

Lees snel verder …
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Waarom 101 communicatietips?

Mijn	naam	is	Monique	te	Kiefte,	al	27	jaar	varkenshouder,	waarvan	de	laatste	20	
jaar in Winterswijk-Meddo. Daarnaast ben ik moeder van vier kinderen, waarvan 
de	oudste	24	is.	Als	moeder	ervaarde	ik	dat	ik	regelmatig	vaardigheden	tekort	
kwam	om	te	communiceren	met	onze	kinderen.	Vandaar	dat	ik	20	jaar	geleden	
mijn eerste communicatiecursus volgde. Ik bracht het geleerde in de praktijk met 
vallen en opstaan. Soms ging het vanzelf, soms had ik hulp van anderen nodig. Er 
volgden diverse cursussen en ik verdiepte me steeds meer in de ontwikkeling van 
kinderen en volwassenen. Ik startte de studie Toegepaste Psychologie en studeerde 
af als toegepast psycholoog. Ik werkte als leerlingbegeleider op een vmbo-school 
en als ambulant begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu 
werk ik als agrarisch coach en begeleid ik agrarisch ondernemers en hun gezinnen. 
Bijvoorbeeld: wanneer zij voor een keuze staan, zich willen ontwikkelen als 
ondernemer, stress ervaren of de communicatie niet lekker loopt. Daarnaast geef ik 
trainingen communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb ervaren dat:
 • Hoe meer je communicatie bespreekt, hoe leuker het leven is.
	 •	Wanneer	je	je	bewust	bent	van	je	behoeften	en	wensen,	je	actie	kunt	
    ondernemen en dus invloed hebt.
 • Door je gevoelens te uiten, je veel problemen kunt voorkomen.
	 •	Je	conflicten	kunt	oplossen	zonder	relaties	te	schaden.

Een	natuurtalent	in	communicatie	ben	ik	bepaald	niet.	Als	communicatie	voor	mij	
gemakkelijk was geweest, had ik mij er nooit zo in verdiept. Luisteren was helemaal 
moeilijk. Stil zijn, dat lukte nog wel, maar dat is toch iets heel anders dan echt 
luisteren, weet ik nu. Ik liep tegen dezelfde dingen aan, die ik nu zie gebeuren bij 
agrarische gezinnen waar ik als coach kom. Mijn ervaring is dat ik van bepaalde 
dingen niet wist hoe je het anders kon doen. Toen ik het wel wist, merkte ik dat het 
vaardigheden zijn, die je kunt leren. Juist omdat ik door schade en schande wijs 
ben geworden, kan ik misschien anderen helpen om communicatie bespreekbaar 
te maken en communicatievaardigheden aan te leren om meer rust, meer plezier 
en minder spanningen te hebben. 

Denk nu niet dat ik geen ‘communicatie- dingetjes’ meer ervaar. Ik ben ook geen 
allesweter	die	overal	het	antwoord	op	heeft.	Nee,	ik	ben,	net	als	jij,	iemand	die	door	
de klappen van de zweep van het leven erachter is gekomen hoe de vork in de steel 
zit. 
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In de afgelopen jaren, heb ik er mijn werk en mijn levensmissie van gemaakt om 
niet alleen mijzelf in eerste plaats, maar ook anderen te helpen met het nemen van 
obstakels en belemmeringen in hun leven. Op stap naar geluk en succes. Zoals ik 
een weg voor mezelf heb ontdekt en ik nog alle dagen leer.
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101 communicatietips

In het algemeen is het in een vertrouwde relatie goed om zo open mogelijk te 
communiceren. Dit zorgt voor een betere relatie en meer verdieping in de relatie. 
Je	hoeft	echter	niet	alles	blindelings	te	communiceren.	Het	kan	handig	zijn	om	
bepaalde zaken (nog) niet te communiceren, bijvoorbeeld als het gaat om:
 • vertrouwelijke informatie, waarbij je niet zeker bent of de ander dit voor 
    zich kan houden;
 • zaken waarvan je inschat dat de ander er niet (goed) mee overweg kan, 
    of;
 • zaken die de ander niet aan gaan, bijvoorbeeld het vrijgeven van  
    seksuele geaardheid of geloof tijdens een sollicitatiegesprek.

Open communiceren kan onder andere door te vertellen:
 1. Hoe je je voelt. 
 2. Wat	je	niet	fijn	vindt,	waar	je	niet	van	houdt.
 3. Wat je graag zou willen doen of hebben.
 4. Hoe je denkt over bepaalde zaken
 5.	Wat	je	niet	fijn	vindt,	waar	je	niet	van	houdt	(mensen,	dieren,	situaties)
 6. Wat je gedaan hebt of wat je gaat doen.

Open communiceren
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In een gesprek krijg je door vragen te stellen niet alleen informatie, maar: 
 • geef je aan dat je luistert naar de ander;
 • kun je informatie helder krijgen;
 • kun je de ander aan het denken zetten;
 • kun je emoties bespreekbaar maken;
 • kun je een gesprek sturen.

Gebruik de volgende tips om vragen te stellen.

 7.   Stel het doel van de vraag vast, zodat je weet welke vraag je moet 
        stellen.
 8.   Open vragen geven de ander alle ruimte om te antwoorden.
 9.   Vermijd suggestieve vragen, dat zijn vragen die de ander een bepaalde 
        richting in duwen. 
 10. Vermijd de ‘waarom-vraag’. Bij deze vraag krijgt de ander het gevoel 
        dat hij zich moet verantwoorden. 
 11. Vraag door als iets niet duidelijk is.
 12. Door vragen te stellen geef je aan dat je naar de ander luistert. 
 13. Door de (juiste) vragen te stellen kun je de ander aan het denken 
        zetten. 
 14. Weet wat de kenmerken van open vragen zijn. Soms denk je dat je 
        open vragen stelt, terwijl dat niet zo is. Open vragen beginnen met wie, 
        wat, waar, hoe, welke, hoeveel of wanneer.
 15. Wees een OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig. Sta open voor de ander, 
        geef deze een kans iets uit te leggen en wees oprecht nieuwsgierig.

Vragen stellen
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Communicatie	is	voor	80%	luisteren.	Mensen	die	goed	kunnen	luisteren,	maken	
minder fouten, kwetsen anderen minder en zijn meestal beter geïnformeerd. Het 
gaat om de acceptatie van de ander.

 16. Luister meer, praat minder. We hebben twee oren gekregen en  één 
        mond. Zo kom je erachter wat de ander bezig houdt. 
 17. Maak bewust tijd vrij voor een gesprek. Wanneer je op het punt staat 
        om weg te gaan lukt het niet om te luisteren.
 18. Neem een snufje LSD; Luisteren, 
         Samenvatten, Doorvragen.
 19. Zorg voor een positieve houding. Daarmee 
        geef je aan dat je openstaat voor de ander.
 20. Door te luisteren naar de ander geef je hem of 
         haar het gevoel dat hij ertoe doet.
 21. Laat de ander uitpraten. Onderbreek niet 
         onnodig.
 22. Luisteren lijkt een vanzelfsprekende vaardigheid. Dit is het echter niet.
 23. Laat de luisteraar non-verbaal weten dat je luistert. Door bijvoorbeeld: 
        oogcontact, lichaamshouding en gebaren.
 24. Je kunt de ander ook laten weten dat je luistert door te knikken, te 
         ‘hummen’, of door ‘ja, ja’, of ‘oké’ te zeggen.
 25. Concentreer je op wat de ander zegt.
 26. Voorkom te vroege evaluaties. Het antwoord al klaar hebben terwijl de 
        ander nog spreekt.
 27. Maak gebruik van parafraseren. Dat is in eigen woorden weergeven  
	 							wat	de	ander	gezegd	heeft.	Dat	kan	in	de	vorm	van	een	vraag,	zodat	je	
        kunt controleren of je het juist hebt begrepen.
 28. Luister	en	observeer	gevoelens.	90	tot	93	procent	van	de	
        communicatie is non-verbaal.
 29.	Door	vragen	te	stellen	kun	je	effectiever	luisteren.
 30. Zet storende elementen als een radio en tv uit.
 31. Luister naar wat er niet gezegd wordt.
 32. NIVEA; Niet Invullen Voor Een Ander.	Oftewel	
         interpreteer niet.
 33. Empathie is een ander woord voor 
        inlevingsvermogen of jezelf verplaatsen in de ander. 
        Dit kun je onder andere bevorderen door je eigen 
        gedachten en visie een ogenblik te stoppen. Vraag je 
        af of je in de positie van de ander er ook zo over zou 
        denken en bedenk: wat wil de ander mij vertellen? 
 34. Wanneer je de ander accepteert zoals hij of zij is, zul 
         je je minder 

Luisteren
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Luisteren

	 							irriteren	aan	de	ander.	Iedereen	is	zoals	hij	of	zij	is	en	heeft	zijn	of	haar	
        eigenaardigheden. Zie ze eens als ‘eigen- aardigheden’, in 
        ontspannenheid en met een glimlach. 
 35. Stel controlevragen. Om te kijken of je de ander goed begrepen hebt.
 36. Bij presentaties kun je de boodschap beter overbrengen door 
        actief 
 37. Bevestigen. Laat de ander weten dat je hem of haar hebt gehoord 
        door  een passende bevestiging te geven. Bijvoorbeeld ‘ja, dat snap ik’ 
	 							of	‘dat	is	duidelijk’,	of	‘oké’.	Hierdoor	voorkom	je	ook	dat	de	ander	blijft	
        doorpraten omdat hij of zij denkt dat je hem nog niet hebt begrepen.
 38. Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Neem niet 
         zomaar aan dat je begrijpt wat iemand bedoelt. Vraag bij twijfel altijd 
         even na of het klopt.
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Uit	onderzoek	blijkt	dat	slechts	7%	van	wat	we	zeggen	bestaat	uit	de	woorden	die	
we	zeggen,	23%	bestaat	uit	de	manier	hoe	we	iets	zeggen	(het	is	de	toon	die	de	
muziek	maakt)	en	de	overige	70%	is	lichaamstaal.

 39. Een glimlach doet wonderen. 
 40. Door naast elkaar te gaan zitten, in plaats van tegenover elkaar, voel je 
        je meer verbonden.
 41.	Bewustwording	van	non-verbale	signalen	stelt	je	in	staat	efficiënter	
        om te gaan met de signalen die we uitzenden. 
 42. Bewustwording van non-verbale signalen stelt je in staat om signalen 
        van een ander beter op te pakken en daarmee om te gaan.
 43. Wees je bewust van de persoonlijke ruimte van de ander. Sta je in zijn 
        persoonlijke ruimte, dan zal hij een stap terug doen.
 44. Probeer te spiegelen. Dit houdt in dat je imiteert wat je 
        gesprekspartner doet. Mensen voelen zich eerder op hun gemak bij 
        mensen die hetzelfde doen als zij. Maar overdrijf niet, anders denkt de 
        ander dat je hem/haar voor de gek houdt.
 45. Wees alert op incongruent gedrag. De woorden komen dan niet 
        overeen met de non-verbale communicatie.

Non-verbale communicatie
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emoties

Als	mens	hebben	we	6	basisemoties;	bang, boos, blij, bedroefd, verbazing en 
afgunst/walging. Deze blijken universeel te zijn, dus onafhankelijk van cultuur. 
Emoties zijn een signaal van ons lichaam, van onze ziel en onze intuïtie. Elke 
emotie wil ons iets duidelijk maken, ons iets laten zien en ons iets vertellen. Het is 
daarom belangrijk goed contact te hebben met je emoties, ze er te laten zijn en ze 
echt te voelen.

 46. Herken je eigen emoties en weet ze te benoemen.
 47. Herken de emoties bij anderen.
 48. Om minder emotioneel te reageren, pas je de vier seconden regel toe; 
        wacht vier seconden voordat je reageert.  
 49.	Als	mensen	niet	reageren	zoals	je	had	verwacht,	dan	is	er	meestal	iets	
        anders aan de hand. 
 50. Vergeet niet te lachen. Lachen ontspant, relativeert en is uitermate 
        gezond.
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Feedback geven ervaren de meeste mensen als lastig. Hoe ga je respectvol met de 
ander om en zeg je toch wat je graag wilt.

 51. Geef feedback op basis van de drie G’s. Die bestaat uit:
  • Benoemen van het concrete gedrag
  • Je eigen gevoel
  • De	gevolgen	die	het	gedrag	voor	jou	heeft.
 52. Eventueel	kun	je	een	4e	G	toevoegen;	gewenst	gedrag.	Geef	aan	welk	
        gedrag je wenst.
 53. Als	je	feedback	geeft,	gebruik	dan	niet	het	woord	‘maar’,	zoals	bij	‘Ik	
        zie dat je je best doet, maar…’.De ontvanger onthoudt dan alleen de 
        woorden die worden gezegd na het woordje ‘maar’.  
 54. Geef feedback zoveel mogelijk in de actuele situatie (en geen oude 
        koeien uit de sloot halen).
 55. Kies een gunstige gelegenheid om feedback te geven, zet de ander 
         niet voor gek.
 56. De feedback moet bruikbaar zijn; de ander moet er iets mee kunnen. 
 57. Overvoer de ontvanger niet.
 58. Ga	na	of	de	ander	de	feedback	begrepen	heeft.	
 59. Check of de ander zich in de opmerkingen herkent.
 60. Geef ook positieve feedback. Maak de verhouding positieve versus 
	 							negatieve	feedback	4	:	1
 61. Maak je niet DIK; Denk In Kwaliteiten. Zowel 
         van de ander als van jezelf.
 62. Draai er niet omheen. Mensen zijn sterker 
        dan je denkt. Lange verhalen zorgen voor 
        irritatie en onduidelijkheid.  
 63. Durf feedback te geven. Doe het echter wel op 
        een respectvolle manier. Dan wordt je band met 
        de ander versterkt en zorgt het voor betere 
        communicatie.

feedback geven
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Feedback ontvangen

Feedback ontvangen ervaren de meeste mensen minstens zo moeilijk als feedback 
geven. Het kan helpen feedback te zien als een cadeau en als een kans om iets te 
leren. De volgende tips kunnen je op weg helpen.

 64. Zie feedback als een kans om te leren en niet als een aanval. Ga er 
        serieus op in en laat dit ook zien; blijf de ander aankijken, reageer 
        serieus.  
 65. Vat de feedback in eigen woorden samen. Word niet somber van  
         kritiek; iedereen mag fouten maken. Jij ook!
 66. Schiet niet in de verdediging. En ga vooral niet terugslaan. Laat de 
        feedbackgever altijd uitpraten.
 67. Vraag om verduidelijking over hetgeen je niet begrijpt. Vraag  
         eventueel om concrete voorbeelden.
 68. Ga serieus in op het deel van de kritiek waarmee je het eens bent.
 69. Bedank	de	feedbackgever	voor	de	moeite.	De	ander	heeft	wel	de	
         moeite genomen jou iets te leren.
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Op vele manieren kun je een vlotte communicatie belemmeren. Thomas Gordon 
noemt er twaalf.

 70.	Thomas	Gordon	(2005)	noemt	twaalf	hinderpalen:
  1)   Bevelen, dirigeren, commanderen
	 	 							Je	zegt	dat	de	ander	iets	moet	doen,	je	geeft	hem	een		 	
         opdracht of bevel.
  2)   Waarschuwen, berispen, dreigen
         Je wijst de ander op de mogelijke gevolgen.
  3)   Vermanen, moraliseren, preken
         Je vertelt wat de ander moet doen of zou moeten doen.
  4)  	Adviseren,	oplossingen	of	suggesties	aandragen
         De ander vertellen hoe hij zijn probleem moet oplossen, je 
	 	 							geeft	hem	advies	of	een	suggestie.
  5)   De les lezen, beleren, logische argumenten aanvoeren
         Je probeert de ander te beïnvloeden met feiten, 
         tegenargumenten, logica, jouw mening.
  6)   Oordelen, kritiseren, het ermee oneens zijn, beschuldigen
	 	 							Je	geeft	een	negatieve	evaluatie	of	beoordeling.	(“Wat	een	
          kinderachtige reactie.”)
  7)   Prijzen, het ermee eens zijn
	 	 							Je	geeft	een	positieve	evaluatie	of	beoordeling.
  8)   Schelden, belachelijk maken, beschaamd maken
         Je zorgt ervoor dat de ander zich belachelijk gemaakt voelt.  
	 	 							(“Wat	ben	jij	een	verwend	nest.”)
  9)   Interpreteren, analyseren, diagnose stellen
         Je vertelt de ander wat zijn motieven zijn of je analyseert   
         waarom hij iets doet of zegt.
  10) Geruststellen, sussen, troosten, ondersteunen
         Je zorgt ervoor dat de ander zich beter voelt.
  11) Uitvragen, ondervragen, vragen stellen
         Je probeert redenen, motieven, of oorzaken te vinden.
  12)	Zich	terugtrekken,	afleiden,	toegeven,	over	iets	anders	praten
	 	 							Je	probeert	de	ander	af	te	leiden	van	het	probleem.	(“Laten		
         we het over wat leuks hebben.”) 
 71. Laat OMA thuis. Oordelen, Meningen 
         geven, Adviseren.

Hinderpalen in de communicatie
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ALGEMEEN

 72. Vermijd het woord ‘niet’. Onze hersenen slaan dit woord niet op. 
        Wanneer iemand tegen je zegt: ‘Denk niet aan een roze olifant’, dan 
        denk je er juist aan, toch? Maar je hebt vast al gezien dat ik op deze 
        regel regelmatig ‘zondig’.
 73. Vermijd weifelwoorden als: eigenlijk, eventueel, zou, moeten, kunnen.
 74. Wees voorzichtig met generaliseren, zoals altijd, nooit, steeds, 
 75. Wees eerlijk en oprecht. Mensen geloven geloofwaardige mensen.
 76. Onthoud namen.
 77. Roddel niet over elkaar, maar wees positief. 
 78. Als	je	weinig	tijd	hebt,	geef	dat	dan	aan.	Geef	eventueel	je	beschikbare	
        tijd aan.
 79. Organiseer jouw gedachten voordat je iets zegt. Veel sprekers denken 
        terwijl ze praten. Het gevolg is dat jouw boodschap ongestructureerd 
        overkomt en dat de luisteraar jou niet of verkeerd begrijpt.
 80.	Let	op	je	spreektempo.	Zo	heeft	de	luisteraar	meer	tijd	om	de	
        informatie te verwerken. Bovendien krijgt hij of zij de kans om samen 
        te vatten of vragen te stellen.
 81. Spreek	in	korte	zinnen.	Als	je	te	veel	in	één	zin	wilt	zeggen,	dan	kan	de	
        luisteraar je moeilijk volgen.
 82. Wees geïnteresseerd, niet interessant. Mensen die zichzelf geweldig 
        vinden en denken interessant te moeten doen, zijn er al genoeg. 
 83. Doseer	dooddoeners	en	flauwe	grappen.
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Onenigheid komt regelmatig voor. Dit is ook helemaal niet erg. Het gaat er niet om 
hoe vaak je onenigheid hebt, het gaat erom hoe je het oplost. Onenigheid kan dan 
zelfs relaties versterken. Je doet immers moeite voor elkaar.

 84. Wanneer je niet krijgt wat je graag wilt, kijk dan naar de kleine dingen 
        waar je wel invloed op kunt uitoefenen. 
 85. Stel eens de vraag: ‘Kan ik je helpen?’ of ‘Wat verwacht je van mij?’. 
 86.	Als	een	gesprek	niet	naar	wens	verloopt,	kijk	dan	welke	van	de	
        volgende drie elementen voor verbetering vatbaar is.
  • Inhoud – wat wordt er met elkaar besproken?
  • Proces – hoe verloopt de communicatie?
  • Relatie – hoe verhouden jullie je tot elkaar?
 87. Een manier om met meningsverschillen om te gaan, is door je te 
        verplaatsen in de ander.
 88. Wil je gelijk of wil je geluk?
 89. Je excuses aanbieden wanneer de situatie hierom vraagt, is zowel je 
        kracht als je  kwetsbaarheid tonen.
 90. Kies de juiste tijd en plaats. 
 91. Houd rekening met de gevoelens van anderen.
 92. Vermijd sarcasme. Dit is negatief. Wees liever bemoedigend.
 93. Beperk je in een discussie tot het bewuste onderwerp. Maak 
        het gesprek niet moeilijk of chaotisch door andere personen, 
        problemen of gebeurtenissen erbij te betrekken.
 94.	Accepteer	dat	jullie	het	soms	niet	eens	zijn.	Het	heeft	geen	zin	om	
        argumenten eindeloos te blijven herhalen.
 95. Neem op tijd een time-out, wanneer je aan je ‘kookpunt’ bent.
 96. Leer om compromissen te sluiten.
 97. Accepteer	dat	je	niet	alles	op	jouw	manier	kan	hebben.
 98. Stel geen vragen die eigenlijk een beschuldiging inhouden.
 99. Vermijd etiketten, zoals sukkel, sloddervos, pietjeprecies.
 101. Verwar je mening niet met de werkelijkheid.

ONENIGHEID
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EN NU ...

In dit boekje heb ik je een aantal tips gegeven over hoe jij je communicatie 
vaardigheden kunt versterken. Bedenk dat communicatie aangeleerd gedrag 
is; vanaf je geboorte is er in de eerste jaren geen seconde geweest dat je niet 
communiceerde. En je kunt nog steeds bijleren.

Blijf proactief in het uitvoeren van de tips die je hier vindt. Kijk welke voor je 
werken en hoe goed ze werken. Het kan zijn, dat je tussen al deze tips er vele vindt 
die	je	al	toepast	of	dat	je	je	nu	bewust	wordt	dat	je	ze	al	toepast.	Al	zouden	er	maar	
twee tips zijn, waarvan jij denkt; ‘Hé, dat is een goeie’, zou dat mooi zijn. Ik hoor 
overigens graag welke tip dat dan is. Ook kan het wezen dat je volgende maand, of 
volgend jaar er weer een andere tip eruit haalt.

Het einde van dit boek betekent niet dat je nu achterover kunt gaan leunen, maar 
ik denk dat je dat ook zou willen. Nee, het betekent dat je nieuwsgierig bent 
geworden en de volgende stappen wilt gaan zetten om het leven leuker te maken.
En dat begint zeer zeker met het geloof in jezelf; dat je meer verdient, dat je meer 
mag en kunt verkrijgen dan dat je tot nu toe hebt gekregen.
Wil je meer lezen over communicatie? Lees dan het boek: ‘Boerencommunicatie 
Eitje?!’.	Het	boek	bestaat	uit	5	delen:

 1. Wat is communicatie?
 2. Ervaringsverhalen	van	agrariërs
 3. Interviews met agrari:ers over communicatie en samenwerken
 4.	Theorie	en	praktische	handvatten	over	communicatie	(de	helft	van	het	
      boek)
 5. Tot slot, met mijn ervaringsverhaal

Je kunt een gratis deel van het boek downloaden op:
www.tekieftecoaching.nl

Wil je nog meer weten over communicatie, overweeg dan het programma: 
‘Boerencommunicatie Eitje?!’ te volgen. Meer informatie vind je op de website.

Wil je weten hoe andere boeren hun bedrijf leiden? Luister dan de verhalen op de 
podcast: www.metmoniquedeboerop.nl
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WAT ANDEREN ZEGGEN

Monique, JIJ, door jou is er zoveel bij ons veranderd. Jouw luisteren, jouw 
begrip, jouw adviezen en het jouw ‘er dwars doorheen prikken’.
Ik ben Marieke, 33 jaar en moeder van 3 kinderen en help waar nodig in 
de kippenstal. Ik liep best tegen wat dingetjes aan en had na jaren praten 
en uitleggen, bij verschillende instanties, het gevoel van niet begrepen te 
worden.

Monique kwam bij ons voor het bedrijf. Zij stapte binnen en ik wierp haar voor de 
voeten of ze nog wat kon met mij. Zij bood iets heel moois aan: dit programma! 
(Effectief	Communiceren,	Monique).	Ik	heb	zoveel	geleerd!	In	het	programma	
leerde ik zonder oordeel te communiceren, te praten in ik-boodschappen, te 
luisteren naar anderen in een gesprek en gedachten anders te bekijken. Ook 
leerde	ik	vragen	naar	de	behoeften	van	de	ander.	Maar	ik	leerde	ook	om	mijn	eigen	
behoeften	kenbaar	te	maken.

Door Moniques luisteren, geduld, doorvragen, meedenken (zou dit het zijn of 
dat?) en door te zeggen waar het op staat is zij zelf de grootste kracht van het 
programma.

Het belangrijkste inzicht dankzij het programma zijn inzicht in mijn angsten, mijn 
gedachten. Wat mooi en ook apart dat je zo dicht bij jezelf kunt komen. Toen kwam 
ik erachter wat je zelf kunt veranderen. Terwijl ik daarvoor dacht dat het zo moest. 
Door deze inzichten sta ik, samen met mijn man, nu anders in het leven; er is meer 
rust in het gezin en de relatie. Wij zijn meer een team. Meer gezin met elkaar.

Ik heb enorm veel begrip en ook pijn van jouw kant gevoeld en dat maakte het 
mede speciaal voor mij. Je weet waar je over praat. Monique, JIJ, door jou is er 
zoveel bij ons veranderd. Jouw luisteren, jouw begrip, jouw adviezen en het jouw 
‘er dwars doorheen prikken’. Jij bent het gouden randje zelf van deze zo leerzame, 
ontdekkende training.

Wat heb jij een positieve invloed op mij gehad de afgelopen twee uur!
Wat heb jij een positieve invloed op mij gehad de afgelopen twee uur. Waardevol 
hoe jij e.e.a. onder woorden weet te brengen van wat er speelt binnen bepaalde 
situaties en relaties. Ik ervaar dit als verhelderend en wordt zo enthousiast! Dat 
maakt	ruimte	in	mijn	hoofd	en	daar	word	ik	een	ander	mens	van.	Alsof	het	voorjaar	
in	mijn	hoofd	wordt,	zo’n	gevoel	geeft	het	mij.	Karin	(62	jaar)
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Op het werk minder frustraties, dus ben ik thuis ook gezelliger
Ik was niet tevreden over de communicatie op mijn werk. Door het programma 
ben ik mij meer bewust geworden hoe communicatie werkt. Ik ben me daardoor 
meer bewust geworden van mijzelf (en anderen). Daardoor is het werk leuker 
geworden. 

Tijdens het programma kwam ik erachter dat terwijl ik dacht dat ik mij goed in een 
ander kon verplaatsen, ik toch vanuit mijn eigen referentiekaders denk. Ook kwam 
ik	erachter	dat	duidelijk	zijn	niet	hoeft	te	betekenen	dat	je	geen	rekening	met	
anderen houdt. 

Verder kreeg ik als inzicht dat als ik aangeef wat ik graag wil, iemand anders daar 
rekening mee kan houden. Ik heb daardoor veel minder frustraties op het werk. Ik 
kan het veel beter scheiden, wat wel en niet mijn taak is. En als het niet mijn taak 
is, lekker daar laten waar het hoort. Bewust zijn daar niet verantwoordelijk voor te 
zijn,	is	fijn.	

Doordat er op het werk minder frustraties zijn, ben ik thuis ook gezelliger. En de 
grap is, nu ik op het werk beter aangeef wat ik graag zou willen, merk ik dat ik juist 
meer	gewaardeerd	wordt	door	mijn	leidinggevende.	Dat	voelt	goed.	Anouk	(32	
jaar, woont op een boerderij, werkt in de zorg) 

De aanpak is simpel, makkelijk en eigenlijk heel logisch. Er is een last van mijn 
schouders gevallen.
Ik ben een boerin, moeder van vier opgroeiende kinderen en ik help op 
de achtergrond mee op het bedrijf. Ik vond het soms best lastig dat ik niet 
buitenshuis werk, het is dan net of ik ‘niks doe’. Ik dacht dat ik mij daarvoor moest 
verdedigen. Ik ervaarde een enorme werkdruk en ik was ook de hele dag druk. Mijn 
zelfvertrouwen was minimaal.

Monique leerde mij situaties anders te benaderen. Ik kreeg inzicht in mijn manier 
van denken. Zij liet mij inzien hoe situaties, met een andere kijk op die situaties, 
veel lichter werd voor mij. Er viel een last van mijn schouders af. 

Ik kreeg handvatten om situaties op een andere manier aan te pakken. Bovendien 
heb ik meer vertrouwen in ‘mijn kunnen’ gekregen en daardoor krijg ik meer 
dingen gedaan.

Wat mij aansprak in de samenwerking met Monique is de positieve aanpak om 
dingen te veranderen. Daardoor voelde het niet als ‘een zware klus’. In het begin 
zag ik tegen de gesprekken op; ‘ik vond het best spannend’, maar als snel was het 
fijn	om	mijn	hart	te	luchten	en	de	zorgen	van	mij	af	te	praten.	Monique	pakt	snel	
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op van wat ik zeg. Verder spreekt het mij aan dat zij op een laagdrempelige manier 
het gesprek aangaat; zij gebruikt geen moeilijke woorden en spreekt het dialect. 
Ook de aanpak is simpel, makkelijk en eigenlijk heel logisch. Daardoor is alles 
makkelijk op te pakken.

Ik heb nu meer tijd om op het bedrijf mee te werken. Ik spring vaker bij als het 
nodig is. Dat bespaart op externe arbeidskosten. En omdat ik minder druk ervaar, 
is	de	sfeer	thuis	flink	verbetert.

Minder ruzies en meer begrip voor elkaar
Voordat ik de communicatietraining volgde, dacht ik niet zo over na hoe ik 
communiceerde.	Ik	dacht	dat	conflicten	er	bij	hoorden.	In	de	training	zag	ik	dat	
er nog veel verbeterpunten mogelijk zijn en ik kreeg handvatten die ik toepas. 
Door actief te luisteren en het stellen van open vragen ga ik anders om met vooral 
situaties die irritatie opleveren. Zowel in mijn gezinssituatie als in contact met 
anderen, zoals collega’s. Wat mij aanspreekt in het contact met Monique is dat ze 
in staat is om de gesprekken goed te leiden, de aandacht te verdelen en iedereen 
in de waarde te laten. Ze haalt naar boven wat er speelt. Ze laat je zelf ontdekken 
wat het probleem is en hoe je dat zelf kunt oplossen. Ik kwam tot inzichten en 
door de kennis uit de training toe te passen zijn er minder irritaties, worden de 
problemen minder groot, zijn er minder ruzies en is er meer begrip voor de ander. 
Dat	geeft	mij	meer	rust	en	zelfvoldoening.	Ik	heb	elke	dag	wel	een	moment	dat	ik	
denk:	“Zo	werkt	het”.	
-Marieke,	42	jaar,	moeder	en	werkt	in	de	zorg-
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