
 

 

 

 

 

 

 

 

November 2018 - Yvonne van Holsteijn 

 

De laatste tijd is er, ook in de media, veel aandacht voor 

'het goede gesprek’ op de werkvloer. Zo hebben enkele 

grote bedrijven recent de traditionele functionerings- en 

beoordelingscyclus afgeschaft, omdat al langer duidelijk 

is en ook uit onderzoek blijkt, dat de verplichte gespreks-

cyclus vooral frustratie oplevert en niet leidt tot betere 

prestaties of ontwikkeling van medewerkers. 

 

Uitgebreid onderzoek naar 'performance management' 

door Kilian Wawoe* (Vrije Universiteit Amsterdam) toont 

aan dat de kwaliteit en kwantiteit van het gesprek tussen 

medewerker en organisatie de kern is van goed manage-

ment. Ook blijkt dat goede gesprekken de intrinsieke mo-

tivatie van mensen versterkt en zelfs een buffer vormen 

tegen burn-out. 

Ja echt, je leest het goed: goede gesprekken vormen een 

buffer tegen burn-out! Kennelijk is het voeren van een 

goed gesprek geen vanzelfsprekendheid. 

 

Wat is eigenlijk een goed gesprek of een 'echt' gesprek? 

En hoe voer je dat? Over welke vaardigheden moet je dan 

beschikken? Dat is het onderwerp van het onlangs ver-

schenen boek Gesprekken die werken van Ineke van den 

Berg en Tineke Kanters*. Ik heb het boek gelezen en me-

zelf de vraag gesteld: Wat kun je nu relatief gemakkelijk 

zelf doen – in de zin dat je er morgen mee kunt beginnen 

en ook snel effect ziet – om van een 'gewoon' gesprek op 

het werk een goed/impactvol gesprek te maken?  Hoe kun 

je bijvoorbeeld van een (functionerings-) gesprek met je 

leidinggevende, een gesprek maken dat werkelijk beteke-

nisvol voor jou wordt in het kader van je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling of welzijn? 

 

Voordat ik hier verder op in ga, eerst even een disclaimer, 

waar ook het boek mee begint: hét recept voor een goed 

gesprek bestaat niet. Soms is er geen chemie of simpel-

weg een slechte timing. Niets aan te doen. Wel kun je in  

 

 

 

 

 

 

 

 

alle gevallen een aantal elementen onderscheiden die een 

rol spelen in gespreksvoering. En wanneer je je daar be-

wust van bent, kun je ermee 'spelen' en oefenen. De ele-

menten die Van den Berg en Kanters onderscheiden zijn: 
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Hoe beter je de elementen uit dit gesprekswiel in de vin-

gers hebt, hoe soepeler je gesprekken zullen verlopen. 

Alle aspecten zijn van belang, maar dragen niet allemaal 

evenveel bij aan een goed gesprek. De inhoud, bijvoor-

beeld, het WAT in een gesprek, waar toch vaak veel aan-

dacht naar toe gaat, blijkt veel minder impact te hebben 

dan we doorgaans denken. De meest bepalende factor in 

gesprekken is de non-verbale communicatie, alles wat we 

niet via woorden communiceren, maar bijvoorbeeld via de 

ogen, mimiek, gebaren en lichaamshouding. Wie meer 

van alle onderdelen van het gesprekswiel wil weten en 

zichzelf hierin verder wil ontwikkelen, raad ik van harte 

aan het boek te lezen.  

GESPREKKEN DIE WERKEN 

Er iHoe maak je van een ‘gewoon’ gesprek een gesprek dat werkt? 

 

 

 

Over minder doen met meer impact 
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Waanrom kiezen essentieel is bij loopbaanontwikkeling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou jij eigenlijk een goed gesprek, ofwel een gesprek 

met impact, definiëren? 

 

Volgens Van den Berg en Kanters, werken gesprekken 

omdat: 

• Er sprake is van contact, wederzijdse betrokkenheid 

en dialoog; persoonlijke aandacht en interesse voor 

elkaar. 

• Het onderwerp van het gesprek beide partijen boeit. 

• De uitkomst van het gesprek jou of jullie verder helpt. 

 

Terug naar de vraag: Waar zou je nu zelf direct mee kun-

nen beginnen om van een ‘gewoon’ gesprek een gesprek 

te maken dat werkt? Ik kom tot de volgende suggesties: 

 

Stap uit de waan van de dag 

Stap uit de waan van de dag en maak (even) tijd voordat 

je aan een gesprek begint. Ik hoor zo vaak dat mensen  

van het ene gesprek in het volgende rollen, zonder gele-

genheid zich even voor te bereiden op wat komen gaat en  

zonder verwerkingstijd na afloop. Even stilstaan biedt 

ruimte voor vragen als: Hoe ga ik eigenlijk naar dit ge-

sprek toe? Wie is mijn gesprekspartner? Wat wil ik aan de 

orde stellen? Wat is het doel van ons gesprek? En (even) 

de tijd nemen voor verwerking achteraf, voor reflectie, 

zorgt ervoor dat een inzicht kan beklijven, in plaats van 

vervliegen en dat de opgedane ervaring een leerervaring 

wordt. 

 

Richt je aandacht 

Herken je dit? Dat je soms, terwijl je in gesprek zit, al be-

zig bent met je volgende afspraak of met je eigen 

agenda? En je dus eigenlijk niet echt luistert? Dat is een 

gemiste kans, want in het gesprek zelf laat je van alles lig-

gen (te beginnen met echt contact), waardoor er niet veel 

impact te verwachten valt en eigenlijk kun je ook maar 

half bezig zijn met je eigen gedachten. Het is veel effec-

tiever, in alle opzichten, om uit te gaan van 'Benedictijns 

tijdmanagement': op tijd beginnen, op tijd stoppen en 

daartussen je aandacht volledig richten op je taak, in dit 

geval het gesprek. Dat wil zeggen, met volle aandacht bij 

het gesprek, jezelf en de ander aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht is namelijk de best denkbare 'pocon' voor een 

goed gesprek. 

 

Schakel tussen de boven- en onderstroom  

Wees je bewust van het feit dat elk gesprek 4 niveaus van 

communiceren kent:
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waarbij inhoud en procedure de zogenoemde boven-

stroom vormen en interactie en emotie de onderstroom. 

Je kunt experimenteren met het kiezen van een ander ni-

veau. Dat is een ontzettend effectieve manier om een ge-

sprek een andere wending te geven. Vertel eens hoe je de 

interactie ervaart of wat je voelt. Daarmee kun je bijvoor-

beeld het contact versterken en openheid stimuleren (“Ik 

ervaar je als open en dat vind ik heel prettig.” Wat fijn dat 

je me dit nu vertelt, ik begrijp ineens veel beter waar je ir-

ritatie vandaan komt.”) Of je kunt een stroef gesprek 

weer vlot trekken: “Ik merk dat ik de draad verlies als je 

jouw verhaal zo uitgebreid vertelt, kunnen we samen 

even kijken waar we gebleven zijn?”. Het kiezen van een 

ander niveau creëert altijd beweging. 

Misschien wil je al langer een voor jou moeilijk of kwets-

baar (maar wel belangrijk!) onderwerp bij je leidingge-

vende aankaarten, maar durf je het niet. Het kiezen van  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een ander niveau in de communicatie kan ook dan heel 

behulpzaam zijn. Een voorbeeld (medewerker tegen lei-

dinggevende): “Je geeft in het teamoverleg vaak aan hoe 

belangrijk goede en tijdige communicatie is, maar meer 

dan de helft van onze afspraken zeg je kort van tevoren af 

wegens tijdgebrek. Ik merk dat dat me echt demotiveert. 

Hoe zouden we dit kunnen oplossen?”  

 

Doen!? 

Ik verwacht dat het toepassen van een van deze punten, 

of een onderdeel daarvan, merkbaar verschil gaat maken 

in de gesprekken die je voert. Maar het gaat niet vanzelf. 

Je moet het echt gaan doen. Ben je enthousiast maar 

weet je eigenlijk niet zo goed waar of hoe te beginnen, 

dan zou je het als volgt kunnen aanpakken. 

 

Vraag je eens af bij welke van de bovenstaande punten 

voor jou de grootste winst te behalen valt en noteer een 

concreet voornemen. Hou dit bewust klein, bijvoorbeeld: 

“Ik neem 5 minuten de tijd voorafgaand aan elk gesprek 

waarin ik  bewust bij het gesprek stil sta.”, of: “Ik neem 

me voor in elk gesprek tenminste één keer van niveau te 

veranderen.” Experimenteer daar een bepaalde periode 

mee en reflecteer op je ervaringen. Wat werkte? Wat was 

het effect? In welk opzicht werd het gesprek beter? 

Je kunt ook ‘andersom’ beginnen, met het door jou ge-

wenste resultaat voor ogen… Is er iets dat je al langer 

graag eens met je leidinggevende zou willen bespreken in 

het kader van je huidige functie of de ontwikkeling van je 

loopbaan? Misschien kunnen bovenstaande suggesties je 

inspireren om de daad bij het woord te voegen. 

 

Succes! 

 

*Gesprekken die werken. Impact met een goed gesprek. 

Ineke van de Berg en Tineke Kanters (2018). 

*Het nieuwe belonen. Kilian Wawoe (2017) 
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