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Titel van het hoofdstuk

“Het mooiste geschenk dat je anderen kunt geven, 
is een betere versie van jezelf te worden.

En dat begint met het worden van een betere luisteraar.”

— Joe Hart, directeur en CEO van Dale Carnegie Training

Met alle respect hebben wij als uitgeverij de vrijheid genomen om u te tutoyeren. 
In het Engels hebben we daar taalkundig gezien geen problemen mee. 

Dit boek is veelal in de mannelijke vorm geschreven. 
Zo zijn we het gewend en het voelt het meest vertrouwd aan. Dat is de enige reden. 

Wij respecteren en bewonderen iedere lezer.
Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust niet vertaald; 

ze zijn in het Engels krachtiger dan in het Nederlands.
       — De uitgever
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Voorwoord

Door Joe Hart, directeur en CEO van Dale Carnegie Training

Wie is jouw rolmodel voor luisteren? Hoewel ik gezegend ben dat 
ik veel mensen ken die ik als begaafde luisteraars beschouw, 

overdrijf ik niet als ik zeg dat ik Dale Carnegie het grootste deel van 
mijn leven als een van mijn rolmodellen voor luisteren heb beschouwd.

Dale’s ideeën en filosofieën waren in mijn jeugd alom 
tegenwoordig. Mijn ouders hebben me zelfs een exem-
plaar van Dale’s boek Hoe je vrienden maakt en mensen 
beïnvloedt* gegeven.

Dat hij mijn rolmodel is, heeft een goede reden. Dale 
was een wegbereider. Ondanks dat hij in armoede op een 
boerderij in Missouri is geboren, is hij boven zijn omstan-
digheden uitgestegen en een van de meest invloedrijke 
mensen van zijn en onze tijd geworden.

Mijn bewondering voor hem groeide naarmate ik meer 
over hem als mens en als leider te weten kwam. Hij heeft 
zijn principes gebruikt om zijn eigen leven te verbeteren en vervolgens 
om de levens van miljoenen anderen te veranderen. 

Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt is nog steeds een van 
de best verkopende boeken op de markt. Zijn ideeën zijn de grondslag 
van Dale Carnegie Training, wereldleider op het gebied van persoon-
lijke en zakelijke ontwikkeling.

Pas toen ik in 1995 een twaalf weken durende cursus van Dale Car-
negie Training had gevolgd, gingen Dale’s ideeën van tot nadenken 
stemmend over tot het werkelijk veranderen van mijn leven. 

Natuurlijk kan een principe iemands leven niet op zichzelf veran-
deren. Het is het toepassen van die principes op onze ervaring van 

* uitgegeven door Pearson Benelux B.V., 2013, ISBN 9789043029933,
verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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de wereld dat levens verandert. Ik wist dat ik wat ik in die cursus had 
geleerd toe moest passen om mezelf werkelijk te kunnen transforme-
ren.

Ik heb dat gedaan en de mensen hebben het gemerkt! Vrienden, 
geliefden, collega’s: allemaal vertelden ze me dat ik meer zelfvertrou-
wen had. Dat ik vriendelijker was. Ik ging op een positievere manier 
met mensen om. 

Ik was zo blij met mijn nieuwe ik dat ik de ideeën van Dale Carne-
gie bleef leren en toepassen. Ik werd na mijn afstuderen aan het pro-
gramma zo gepassioneerd dat ik mijn carrière opgaf om directeur en 
CEO van Dale Carnegie Training te worden. Over het veranderen van 
je leven gesproken!

Wanneer je jezelf verandert, verander je je leven. Wanneer je je leven 
verandert, verander je letterlijk de wereld. Niet alleen de directe wereld 
van je vrienden en collega’s. Maar je verandert de wereld. Persoonlijke 
ontwikkeling kan zonder twijfel de manier waarop we als mensen met 
elkaar omgaan generaties lang veranderen.

Ik zie dat dagelijks op mijn werk gebeuren. Wanneer ik de wereld 
rondreis en onze teams, deelnemers en afgestudeerden ontmoet, zie 
ik uit de eerste hand de impact die persoonlijke ontwikkeling op de 
wereld heeft. En dan word ik nog enthousiaster over het werk dat we 
doen.

Daarom is Luister! zo’n belangrijk boek. Het vermogen om werkelijk 
naar een ander te kunnen luisteren, is wellicht de belangrijkste vaar-
digheid die je kunt bezitten om je leven te veranderen. Het gaat er niet 
om wat we kunnen krijgen door naar een ander te luisteren. Het gaat 
erom om bij alles wat we doen een dienende instelling te hebben. Echt 
luisteren is een mogelijkheid om op het hoogste niveau te dienen.

Toen ik voor het eerst aan Dale Carnegie Training deelnam, was mijn 
doel te luisteren. Ik wilde horen wat mensen over ons bedrijf zeiden −
zowel intern als extern. Ik gebruikte de concepten en principes die je 
op de volgende pagina’s gaat leren om werkelijk tot de kern van wat 
het betekent om een fantastisch luisteraar te zijn, door te dringen.

Natuurlijk is alle persoonlijke ontwikkeling een groeiproces. Hoewel 
ik nu een betere luisteraar ben dan een paar jaar geleden, zal ik over 



XI

Voorwoord

een paar jaar nog beter zijn. Zoals het gezegde luidt: “Verandering is de 
enige constante. Als je niet beter wordt, word je slechter.” 

Er is een gepassioneerde toewijding voor nodig om de principes die 
je hier leert, toe te blijven passen, maar als je dat eenmaal doet, zal je 
leven richtingen opgaan die je jezelf niet kunt voorstellen.

Ik raad je aan om als je dit boek leest over de ideeën die in dit boek 
worden gepresenteerd na te denken en vervolgens te kijken waar je ze 
in je leven kunt toepassen. 

Wat gaat het worden van een betere luisteraar voor jou betekenen? 
Hoe zal je leven veranderen? Hoe kun je het leven van anderen veran-
deren? Wie zal jou als rolmodel voor luisteren gaan zien?

Ga van het lezen en toepassen van het materiaal genieten. Het mooi-
ste geschenk dat je anderen kunt geven, is een betere versie van jezelf 
te worden. En dat begint bij het worden van een betere luisteraar.
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Ik had hem dus zover gekregen dat hij me 
als een goede gesprekspartner beschouwde, 

terwijl ik in werkelijkheid alleen maar een 
goed luisteraar was geweest 

en hem tot praten had verleid.

— Dale Carnegie

Het dilemma van de sinaasappel*

Twee tieners hadden ruzie. Ze wilden allebei een sinaasappel, maar 
er was er nog maar één.

“Ik wil hem!”
“Nee, ik!”
Hun moeder hoorde ze ruzie maken en ging kijken wat er aan de 

hand was. “Wat dachten jullie ervan om hem te delen?”
Beiden protesteerden: “Nee! Ik heb de hele sinaasappel nodig.”
Ze bedachten allerlei eerlijke manieren om te zien wie de sinaasap-

pel zou krijgen. Steen, papier, schaar. Kruis of munt. Strootje trekken. 
Maar ze konden het niet eens worden hoe ze zouden beslissen wie de 
sinaasappel zou krijgen.

Na dat een tijdje te hebben aangehoord, zei hun moeder: “Vertel 
eens, waar hebben jullie die sinaasappel voor nodig?”

“Ik heb het sap nodig voor mijn smoothie.”
“Ik heb de schil nodig voor mijn cake.”
Opeens keken de tieners elkaar aan en begonnen te lachen. Ze 

konden allebei de hele sinaasappel hebben! De ene kon het sap nemen 

* Dit verhaal is van conflictmanager professor dr. Alan Filley
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en de ander de schil. De moeder had slechts de juiste vraag nodig en 
de tieners het luisteren naar het antwoord, om een schijnbaar onmo-
gelijk dilemma op te lossen.

De kunst van het luisteren

Hoe vaak is dit jou overkomen? Twee mensen met conflicterende 
behoeften waarbij het lijkt dat de enige oplossing is dat een van de 
twee zijn zin niet krijgt. Het gebeurt regelmatig op het werk, thuis en 
bij gezins- en professionele relaties. 

Wat nu als er een manier is om anders te denken? Een manier die het 
conflict gladstrijkt, relaties versterkt en je in staat stelt om een stapje 
terug te doen en de situatie te overzien? Wat nu als er een manier is om 
al je relaties te verbeteren? 

Die is er. Het wordt luisteren genoemd.

Alleen luisteren is niet genoeg. Het gaat niet om erbij te zitten en 
passief: “Hm, hm, en hoe voel je je dan?”, te zeggen, terwijl je mentaal 
je antwoord aan het verzinnen bent. Je moet de juiste vragen weten te 
stellen, weten hoe je effectief kunt luisteren en wat je moet doen als je 
eenmaal begrip hebt gekregen.

Het gaat over echt in de werkelijkheid van de ander stappen en zien 
hoe die ander de wereld ziet.

Effectief luisteren is niet iets dat van nature ontstaat. Niemand 
wordt ermee geboren. Je hoort een kleuter niet zeggen: “Zo Jimmy, 
waar heb jij die sinaasappel voor nodig?” Effectief luisteren is echt 
een aangeleerde kunst. Wat is kunst trouwens anders dan het in prak-
tijk brengen van een creatie? Wanneer je werkelijk luistert naar wat de 
ander zegt − niet alleen maar naar de woorden, maar naar de gehele 

Er is een manier om je relaties te verbeteren. 
Het wordt luisteren genoemd.
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context van de communicatie − creëer je een relatie met die persoon. 
Die relatie kan vijf minuten of vijftig jaar duren. De waarheid is dat 
communicatie relaties creëert − of vernietigt.

Daarom heeft Dale Carnegie Training dit boek geschreven. Hoewel 
effectief luisteren een kunst is, is het ook een vaardigheid. Net zoals 
een schilder of beeldhouwer zijn vakmanschap door leren, oefenen en 
herhalen ontwikkelt, kun jij leren om een effectief luisteraar te worden.

En wanneer je dat doet, zul je ontdekken dat er een hele nieuwe 
wereld voor je opengaat. 

Een wereld die je misschien nog niet eerder hebt gezien. 
Een wereld waarin je erachter kunt komen wat iemand werkelijk pro-

beert te zeggen en niet alleen wat de woorden overbrengen.
Een wereld waarin je je boosheid en ongemakkelijke emoties tijdens 

een gesprek kunt beheersen en escalerende ruzies kunt vermijden.
Je zult ontdekken hoe je zo moet luisteren dat de ander zich gehoord 

voelt en beter in staat is om ook jou aan te horen. Met Luister! kan ook 
jij de kunst van het communiceren onder de knie krijgen.

luisteren versus horen

“Ik ben al een fantastisch luisteraar. Ik kan exact herhalen wat 
iemand tegen me zegt, woord voor woord!”

Er bestaat een enorm verschil tussen luisteren en horen. Je kunt 
wellicht in staat zijn om iemand te horen en de woorden die iemand 
heeft gezegd te herhalen. Betekent dat dan ook dat je hebt geluisterd? 
Niet per se.

Horen is onvrijwillig. Het is wat er gebeurt wanneer de geluidstrillin-
gen van vocale uitingen je trommelvliezen bereiken. Er zijn waarschijn-
lijk heel veel momenten geweest dat je iets niet wilde horen, maar het 
niet uit kon zetten.

Luisteren gaat over horen en over begrijpen. Het is een deelne-
mende activiteit, wat betekent dat je betrokken dient te zijn en deel 
dient te nemen om tot luisteren te kunnen komen. Daar is concentratie 
en bewustzijn voor nodig zodat je wat je hoort op kunt nemen en er 
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betekenis aan kunt geven. We hebben allemaal aan gesprekken deel-
genomen waarin iemand je exacte woorden herhaalde, terwijl het dui-
delijk was dat ze nog steeds geen benul hadden van wat je probeerde 
te zeggen.

Hier is een voorbeeld. Twee vriendinnen zitten bij elkaar en praten 
over hun werk. De ene vriendin werkt in de informatietechnologie (IT) 
en de andere niet.

De IT-vriendin zegt: “Het is zo cool op het werk. We zijn bezig met het 
creëren van een nieuwe SSL VPN solution die de BYOD-mobiliteit zal 
versterken en een naadloze connectiviteit biedt, terwijl het onze corpo-
rate resources beveiligt. Ik kan niet wachten tot het klaar is.”

De vriendin die niet in de IT werkt is wellicht in staat om de woorden 
die ze heeft gehoord − SSL; VPN; BYOD-mobiliteit − te herhalen, maar 
ze heeft, tenzij ze die termen werkelijk begrijpt, geen idee van wat haar 
vriendin zegt of wat het betekent. En niet alleen de technische termi-
nologie is van betekenis. 

Hoe voelt haar vriendin zich wanneer ze hierover praat? Wat bete-
kent die informatie voor haar? Als iemand praat en je hoort zijn woor-
den betekent dat nog niet dat je werkelijk luistert en begrijpt.

De ‘Kun-je-me-nu-horen?’-quiz

De meeste mensen zullen zeggen dat ze behoorlijk goede luisteraars 
zijn. Bij 360 graden feedbacks van managers (waarbij de manager 
door zijn baas, collega’s en directe ondergeschikten wordt beoordeeld) 
blijkt er in werkelijkheid een enorme kloof te bestaan tussen het zelf-
beeld van de manager als een goede luisteraar en wat andere mensen 
daarover te zeggen hebben.*

Met andere woorden, je denkt misschien dat je een uitstekend luis-
teraar bent. Maar ben je dat ook?

Je denkt misschien dat je een uitstekend luisteraar bent. 
Maar ben je dat ook?

* Patrick Barwise en Seán Meehan, “So You Think You’re a Good Listener”, 
Harvard Business Review, april 2008; https://hbr.org/2008/04/so-you-

think-youre-a-good-listener; geraadpleegd 16 aug. 2016.
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Doe de volgende zelfevaluatietest om je luistervaardigheid te testen.

Beantwoord de volgende vragen op de volgende schaal. Probeer 
daarbij zo eerlijk mogelijk over jezelf te zijn.

Helemaal niet  Zelden  Soms  Vaak  Zeer vaak

1.  Wanneer ik iemand aan de telefoon heb, is het prima om tege-
lijkertijd e-mails, sms’jes en appjes te beantwoorden, zolang ik 
maar luister.

2.  Wanneer ik naar een ander luister, word ik boos en reageer ik 
geëmotioneerd.

3.  Als er in een gesprek een stilte valt, voel ik me daar ongemak-
kelijk bij.

4.  Als ik een relevant verhaal te vertellen heb, onderbreek ik de 
ander om het te vertellen en laat hem dan weer verder praten.

5.  Mensen lijken tijdens een gesprek met mij zomaar uit het niets 
boos op me te worden.

6.  Om het gesprek gaande te houden, stel ik vragen die met ja en 
nee beantwoord kunnen worden.

7.  Ik speel de advocaat van de duivel om de ander te helpen een 
andere kant te laten zien van wat hij/zij vertelt.

8.  Als iemand telkens maar weer over hetzelfde wil praten, vertel ik 
hem gewoon wat hij horen wil om hem op te laten houden.

9.  Als ik luister, ben ik aan het bedenken wat ik tegen de ander 
terug ga zeggen.
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10.  Ik voel me ongemakkelijk wanneer mensen met mij over 
gevoelige onderwerpen praten.

11.  Als iemand anders een andere kijk heeft op iets dat ik belang-
rijk vind dan wil ik er niet over praten.

12.  Ik besteed niet echt veel aandacht aan zaken zoals de sfeer van 
het gesprek of de lichaamstaal. Waar het om gaat is wat de 
ander eigenlijk zegt.

13.  Als de ander moeilijk uit zijn woorden kan komen, vul ik dat 
met mijn eigen suggesties in.

14.  Als ik tijdens mijn bezigheden gestoord word, omdat iemand 
met me wil praten, ben ik vol ongeduld aan het wachten totdat 
hij/zij klaar is, zodat ik verder kan gaan met wat ik aan het doen 
was.

Geef jezelf de volgende punten voor ieder antwoord om je score te 
bepalen:

Helemaal niet = 1 punt
Zelden  = 2 punten
Soms = 3 punten
Vaak = 4 punten
Zeer vaak = 5 punten

Score verklaring

14—29 punten: gouden medaille
Je hebt al fantastische luistervaardigheden. Je bezit het vermogen 

om mensen zich gehoord te laten voelen, en mensen willen graag met 
je praten. Je bent emotioneel aanwezig en geeft mensen je volle aan-
dacht.
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30—49 punten: zilveren medaille
Mensen vinden het prettig om met je te praten, maar soms, wan-

neer het onderwerp te emotioneel of ongemakkelijk wordt, heb je de 
neiging om van onderwerp te veranderen of iets grappigs te zeggen. 
De hulpmiddelen en ideeën in dit boek zullen je helpen om door te 
groeien en een nog effectievere luisteraar te worden.

50—70 punten: bronzen medaille
Als je score in deze categorie zit, zou het kunnen zijn dat je denkt 

dat je een betere luisteraar bent dan anderen vinden. Het kan zijn dat 
je mensen het gevoel geeft dat het je niets kan schelen wat ze zeggen 
of er ontstaan regelmatig misverstanden. 

Maar maak je geen zorgen. De dingen die je in dit boek leest, kunnen 
je wel degelijk helpen om een betere luisteraar te worden.

Het telefoonspel

We hebben als kind waarschijnlijk allemaal weleens het telefoonspel 
gespeeld. Een groep kinderen zit in een kring en één persoon fluistert 
een zin of een uitdrukking bij degene die naast hem zit in zijn oor (“Het 
boek ligt onder de stoel.”), die dan die zin herhaalt door hem in het oor 
van de volgende te fluisteren. Vervolgens zegt de laatste persoon in de 
kring hardop wat hij heeft gehoord (“Ik heb kauwgom in mijn haar.”).

Dit is een grappig voorbeeld van hoe makkelijk ideeën met monde-
linge communicatie verkeerd kunnen worden verstaan. In dit grappige 
kinderspel zit een bruikbaar model voor het begrijpen van de basisele-
menten van communicatie. Alle communicatie bevat vijf elementen: 
de zender, het coderen, de boodschap, het decoderen en de ontvan-
ger.
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De elementen van communicatie

Luisteren is niets anders dan dit proces omkeren. En zo is ook dit 
boek vormgegeven.

Factoren van de zender 

Factoren van het coderen

Boodschap

Factoren van het decoderen

Factoren van de ontvanger

Factoren van de ontvanger

Factoren van het decoderen

de Boodschap

Factoren van de zender

Factoren van het coderen

soorten luisteraars                               Vormen van luisteren

Filters en frames van de ontvanger

Moeilijke boodschappen                                de omgeving

Filters en frames van de zender

stijl van communiceren                         omgevingsbelasting
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Bovendien zijn er hoofdstukken die verstoringen van de communi-
catie, en vaardigheden en technieken voor effectief luisteren behande-
len. Aan het einde van dit boek vind je een uitgebreide veertiendaagse 
beter-luisteren-workshop, waarin je alles wat je geleerd hebt, oefent en 
in praktijk brengt. 

Ben je er klaar voor om een effectievere luisteraar te worden? Laten 
we dan aan de gang gaan!

De kunst van het converseren ligt in het luisteren.

— MalColM Forbes



XXII

LUISTER! De kunst van effectieve communicatie



XXIII

Deel een

Factoren van de ontvanger



XXIV

LUISTER! De kunst van effectieve communicatie



1

Hoofdstuk 1

Frames en filters van de ontvanger

Verandering ontstaat door te luisteren en 
vervolgens een dialoog te starten 

met de mensen die iets doen waarvan 
jij vindt dat het niet juist is.

— antropoloog en Vn-aMbassaDeur 
Voor De VreDe Jane gooDall

Een van de beroemdste komische optredens over honkbal ooit is 
de volgende uitwisseling tussen Bud Abbott en Lou Costello (een 

Amerikaans komisch duo dat in de jaren veertig en vijftig furore 
maakte - vert.). Het vangt perfect hoe miscommunicatie optreedt wan-
neer degene die praat het ene bedoelt en de persoon die luistert iets 
anders verstaat. Hier volgt een uittreksel van de uitwisseling die het 
duo op de radio ten gehore bracht.

Abbott:   Nou, laten we eens kijken wie we op de honken hebben, 
Wie is op het eerste, Wat is op het tweede en Ik Weet Niet 
op het derde honk ...

Costello: Dat zou ik graag willen weten.
Abbott:  Ik zeg net Wie is op het eerste, Wat is op het tweede, Ik 

Weet Niet op het derde honk.
Costello: Wel, wie is op het eerste honk?
Abbott: Ja.
Costello: Ik bedoel de naam van die knaap.
Abbott: Wie.
Costello: Die knaap op het eerste honk.
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Abbott: Wie.
Costello: De eerste honkman.
Abbott: Wie.
Costello: De knaap die op het eerste honk speelt.
Abbott: Wie is op het eerste!
Costello: Ik vraag je wie op het eerste honk staat.
Abbott: Dat is de naam van de man.
Costello: Dat is de naam van wie?
Abbott: Ja.
Costello: Nou, kom op en vertel.
Abbott: Dat is ’m. 
Costello: Dat is wie?
Abbott: Ja.

De sketch gaat hilarisch door, maar het punt is duidelijk. Heel vaak 
hoort de ontvanger iets heel anders dan wat de zender bedoelde. In dit 
geval hoorde Costello het woord wie als een vraag, waar Abbott het 
woord als de naam van de persoon op het eerste honk gebruikte.

Frames

De reden dat we de dingen vaak anders horen dan op de manier 
waarop de zender bedoelde dat ze gehoord zouden worden, heeft te 
maken met wat frames worden genoemd.

Het idee van frames bestaat al heel lang. In 1955 zei de onderzoe-
ker Gregory Bateson dat opmerkingen geen intrinsieke betekenis 
hebben, maar die betekenis pas in een frame dat uit context en stijl 
bestaat, krijgen.

Als ik met andere woorden de opmerking maak: “De Denver Bron-
cos winnen de wedstrijd”, heeft die opmerking geen enkele betekenis 
totdat de persoon die aan het luisteren is daar een frame voor heeft. 
Waar is Denver? Wat is een Bronco (is dat een paard, of iets anders)? 
Wat voor wedstrijd zijn ze aan het spelen? Wat betekent het feit dat ze 
winnen voor mij, als het al iets voor me betekent?
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Als de ontvanger nooit van de sport voetbal heeft gehoord (of nog 
breder, als hij niet weet wat een wedstrijd is), niet weet wie de Denver 
Broncos zijn, en het hem niet echt interesseert of ze wel of niet winnen, 
dan heeft die opmerking geen echte betekenis.

De spreker zou dan net zo goed een aantal willekeurige woorden 
aan elkaar kunnen rijgen.

We verzamelen via de omgang met onze ouders en met anderen om 
ons heen vanaf onze vroegste jeugd al frames.

Als een kind zijn vader iedere zondag een voetbalwedstrijd op televi-
sie ziet bekijken, ontwikkelt hij er een frame voor. Als een ander kind, 
uit een andere cultuur zijn vader American football (wat hetzelfde 
klinkt als voetbal) ziet spelen, zal hij daar een frame voor ontwikkelen.

Stel je nu eens voor dat die twee kinderen opgroeien en een gesprek 
over voetbal proberen te hebben, maar ze hebben allebei totaal ver-
schillende frames voor wat dat woord voetbal betekent. Het zou zomaar 
weer helemaal Abbott en Costello kunnen zijn.

Een frame is eigenlijk een brede, macroscopische kijk op een gege-
ven situatie. Het is net alsof je geest onbewust door een camera naar 
de dingen kijkt. Hij zet er sommige dingen in en laat er andere dingen 
buiten. Een ontvanger kan alleen maar dingen horen of ontvangen die 
door het frame gaan. 

En onze frames worden beïnvloed door ons geslacht, opvoe-
ding, onderwijs, aannamen, persoonlijke agenda, gevoel van doel-
treffendheid, relatie met de ander, en meer. De ervaringen die we in de 
wereld hebben, de dingen die we leren en waarnemen, leiden allemaal 
tot frames.

Het is zo dat ons frame zeer vaak onbewust is, wat betekent dat 
we ons er niet altijd van bewust zijn hoe ervaringen onze perceptie 
vormen. Hier volgt een slimme grap die laat zien hoe het onbewuste 
frame van taal een gesprek kan beïnvloeden.

Je frame is je brede begrip van een situatie of onderwerp.
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Een vrouw komt bij haar advocaat en vraagt om een echtscheiding. 
Hij neemt haar achtergrondinformatie op en vraagt haar: “Heeft u 
gronden voor een echtscheiding?”

Waarop zij antwoordt: “Eh ja, we hebben ruim 1 hectare.”
“Nee mevrouw, wat ik bedoel is, gaat hij vreemd?” vraagt de advo-

caat.
“Nee, we kennen elkaar al twintig jaar”, antwoordt ze.
Een beetje gefrustreerd vraagt de advocaat: “Mevrouw, zeg eens, 

heeft u een rancune?”
Blakend van zelfvertrouwen zegt ze: “Nee, we hebben een zwembad.”
Op dit punt aangekomen verliest de advocaat zijn geduld en vraagt: 

“Wel, dame. Waarom wilt u in ’s hemelsnaam een echtscheiding?”
“Omdat hij nooit luistert!”

In deze grap gebruikt de advocaat een juridisch frame voor zijn 
vragen. De vrouw hoort vanwege haar frame de woorden gronden, 
vreemd en rancune anders.

Frames kunnen tot vooroordelen leiden

Onbewuste frames kunnen ook tot vooroordelen leiden. Dit zie je 
de hele tijd op social media. Een lichtflits in de lucht en de frames 
van de mensen bepalen wat ze geloven dat daar de oorzaak van is. 
Sommigen denken dat het een UFO is en de overheid het bewijs ver-
donkeremaant. Anderen geloven dat het een teken van God is dat de 
apocalyps nabij is. Weer anderen zien het als een wetenschappelijke 
gebeurtenis waarbij een gasvormige meteoor de atmosfeer binnen-
dringt.

In elk van die gevallen beïnvloedt hun persoonlijke frame wat ze 
geloven en hoe ze de gebeurtenis interpreteren.

Hoe vaak is het je niet overkomen dat je iets hoorde en automatisch 
aannam dat het iets betekende, en dat je frame, nadat je meer infor-
matie kreeg, totaal veranderde? Je hoort bijvoorbeeld je partner in de 
telefoon fluisteren en details geven over een ontmoeting ergens.
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Afhankelijk van je frame zou je kunnen aannemen dat je partner 
van plan is een afspraak met een geliefde te maken. Maar als je eraan 
denkt dat je de volgende week jarig bent, kan dat je mening verande-
ren en zou je aan kunnen nemen dat je partner de een of andere ver-
rassing voor je aan het voorbereiden is.

Laten we een oefeningetje doen. Wat is de eerste gedachte die in je 
opkomt wanneer de volgende dingen hoort?

“Heb je al gegeten?”
“Oh, het spijt me dat je de film niet leuk vond.”
“Waar zou je graag naartoe willen om te dineren?”

Hier volgen een paar verschillende frames voor hoe deze opmerkin-
gen geïnterpreteerd kunnen worden.

“Heb je al gegeten?”
Deze vraag zou als een uitnodiging om samen te gaan eten kunnen 

worden opgevat (“Kom dan langs voor het eten!”), als kritiek op 
iemands eetgewoonten (“Het is drie uur in de ochtend!”), of als een 
feitelijke vraag naar iemands voedselinname.

“Oh, het spijt me dat je de film niet leuk vond.”
Deze opmerking kan als een verontschuldiging voor de keus voor 

een film die iemand niet leuk vond, worden opgevat (“Ik had je ook 
niet naar een chick flick moeten laten kijken.”), als een afkeurende 
opmerking over iemands smaak voor films (“Je houdt nooit van 
dezelfde films waar ik van houd.”), of als een neutrale bevestiging dat 
de ander de film niet leuk vond.

“Waar zou je graag naartoe willen om te dineren?”
Deze vraag is in veel relaties een klassiek begin van een ruzie. De 

vraag kan worden opgevat als: “Zeg me waar je naartoe wilt om te eten 
en dan gaan we daar naartoe.” Of de vraag kan worden neergezet als 
een begin van een mogelijk conflict als de ontvanger de vraag beant-
woordt en de zender de keus van de ontvanger niet leuk vindt.
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“Wat vind je ervan als we naar de Griek gaan?” “We zijn gisteren al 
bij de Griek geweest!” Of het kan als het begin van een dialoog worden 
neergezet.

Door deze drie voorbeelden is makkelijk te zien hoe iemands frame 
beïnvloedt hoe die andermans woorden hoort − en erop reageert. Het 
is ook makkelijk om te zien hoe de verschillende variabelen − geslacht, 
opvoeding, onderwijs, je relatie en geschiedenis met de ander, etc. − in 
dit soort situaties een rol spelen. 

Als je herhaalde ervaringen met iemand hebt, kan er een frame ont-
staan waardoorheen je dan alle interacties met die persoon gaat zien.

Als je een relatie met je moeder hebt die vol conflicten zit en ze 
vraagt: “Heb je al gegeten?”, zul je dat sneller als een kritische opmer-
king zien. Als je romantische partner zegt: “Heb je al gegeten?”, zul je 
die vraag sneller als een uitnodiging om te komen eten zien. Dezelfde 
woorden met een totaal andere interpretatie.

Filters

Betekent dit dan dat we gedoemd zijn om informatie van deze vaak 
onbewuste frames te ontvangen om vervolgens op basis van onze 
bevooroordeelde informatie te handelen? Nee, absoluut niet. Er is nog 
een element dat een factor is bij hoe we informatie ontvangen. Dit 
worden filters genoemd.

En waar een frame het beeld van het grote plaatje van een situatie is, 
is een filter een bewuste keus om meer op het ene dan op het andere 
te focussen. Als we de analogie van fotografie gebruiken dan is het 
frame wat de cameralens kan zien. Het filter is dan waar de lens zich op 
focust − welke gebieden zijn scherp en welke zijn wazig, welke gebie-

Als je herhaalde ervaringen met iemand hebt, dan 
ontstaat er een frame waardoorheen je dan 
ALLE interacties met die persoon gaat zien.
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den zijn licht en welke donker? Onze filters zijn de manieren waarop we 
kunnen veranderen hoe we ontvangen wat iemand zegt. Het is belang-
rijk om op te merken dat een filter niet goed of fout is. Het is gewoon 
een manier om alle gegevens die onze geest binnenkomen te beheren.

Het voorbeeld van een raam

Hier volgt een fantastische illustratie van hoe filters de perceptie 
kunnen beïnvloeden.

Twee mensen lopen een kamer binnen met enorm grote glazen 
ramen die een 180 graden panoramisch uitzicht over de oceaan bieden. 

Mary zegt: “Kijk eens naar dat uitzicht over de oceaan!”
Bill zegt: “Ik kan amper wat door de ramen zien vanwege alle viezig-

heid die erop zit. Iemand zou dat echt eens schoon moeten maken.”
Mary antwoordt: “Kun je je voorstellen hoe de zon de kamer binnen-

stroomt als je ’s morgens wakker wordt?”
Bill geeft als antwoord: “Ik kan me voorstellen dat het licht ’s mor-

gens te fel zal zijn. En waar is mijn privacy? Ik zou absoluut gordijnen 
nodig hebben.”

Mary focust zich hier op wat buiten het raam is − de oceaan, het 
zonlicht dat binnenstroomt. Bill richt zich op het raam zelf. Mary heeft 
een positieve kijk op het raam, omdat ze het vieze raam en het gebrek 
aan privacy uit het schitterende uitzicht wegfiltert. 

Bill heeft daarentegen een negatieve kijk op het raam, omdat hij 
het schitterende uitzicht wegfiltert. In plaats daarvan focust hij zich op 
de noodzaak van gordijnen, de behoefte aan schone ramen, en het 
gebrek aan privacy.

Het is niet zo dat de een gelijk heeft en de ander niet. Het uitzicht is 
schitterend. En het raam is vies. Het is echter op dit moment in hun 
omgang met elkaar dat deze twee mensen ervoor kunnen kiezen om 
een stapje terug te doen en te bekijken hoe de frames en filters van 
de ander diens perceptie beïnvloeden, of om dit naar een ruzie te laten 
escaleren. Hier volgen twee mogelijke uitkomsten van dat gesprek.
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Uitkomst één

“Kijk eens naar dat uitzicht over de oceaan!”, zegt Mary.
“Ik kan amper wat door de ramen zien vanwege alle viezigheid die 

erop zit. Iemand zou dat echt eens schoon moeten maken”, antwoordt 
Bill.

“Kun je je voorstellen hoe de zon de kamer binnenstroomt als je  
’s morgens wakker wordt?”, zegt Mary.

“Ik kan me voorstellen dat het licht ’s morgens te fel zal zijn. En waar 
is mijn privacy? Ik zou absoluut gordijnen nodig hebben”, zegt Bill.

“Jij bent altijd zo negatief. Waarom kun je nooit eens de schoonheid 
in een situatie zien? Je hebt altijd maar kritiek!”, antwoordt Mary.

“Wel, iemand moet realistisch zijn. Trouwens ben jij degene die de 
ramen moet schoonmaken? Nee. Dat komt op mij neer. En het kan 
jou misschien niet schelen dat de hele buurt toekijkt als jij je uitkleedt. 
Maar mij wel!”, schreeuwt Bill terug.

Uitkomst twee

“Kijk eens naar dat uitzicht over de oceaan!”, zegt Mary.
“Ik kan amper wat door de ramen zien vanwege alle viezigheid die 

erop zit. Iemand zou dat echt eens schoon moeten maken”, antwoordt 
Bill.

“Kun je je voorstellen hoe de zon de kamer binnenstroomt als je  
’s morgens wakker wordt?”, zegt Mary.

“Ik kan me voorstellen dat het licht ’s morgens te fel zal zijn. En waar 
is mijn privacy? Ik zou absoluut gordijnen nodig hebben”, zegt Bill.

“Ik durf te wedden dat dit raam je doet denken aan toen je moeder 
je als kind dwong om steeds maar de glazen schuifdeuren te lappen 
totdat ze vlekkeloos schoon waren”, zegt Mary liefdevol.

“Zeker weten! Om het maar niet over mijn nieuwsgierige buurman 
te hebben die altijd bij ons naar binnen gluurde. Het uitzicht is zeker 
mooi. Het doet me aan onze huwelijksreis denken”, antwoordt Bill.
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In uitkomst één raakten zowel Mary als Bill door de ander gefrus-
treerd, omdat die niet hetzelfde filter had. In uitkomst twee koos ieder 
van het koppel er bewust voor om naar de opmerking van de ander te 
luisteren en probeerde ieder van hen te bepalen hoe en waarom hun 
filters verschilden.

Beheersen van emoties

Om je eigen filters en die van anderen te identificeren, is het nodig 
dat we een bepaald niveau van controle over onze emoties behouden 
wanneer we naar de ander luisteren. Het is makkelijk om naar iemand 
te luisteren die hetzelfde frame heeft en dezelfde filters gebruikt als jij-
zelf. Het wordt in toenemende mate moeilijker wanneer je 
met iemand praat die de wereld totaal anders ziet dan dat 
jij de wereld ziet.

Conflictonderzoekers Roger Fisher, William Ury en 
Bruce Patton noemen in hun klassiek geworden boek Get-
ting to Yes (in het Nederlands vertaald met de titel Excel-
lent onderhandelen*) verschillende technieken voor het 
managen van emoties tijdens een conflict.

Sterke emoties zijn zowel een oorzaak als een gevolg 
van een conflict. Mensen die in conflict zijn, kunnen een 
verscheidenheid aan negatieve emoties hebben − boos-
heid, wantrouwen, teleurstelling, frustratie, verwarring, zorgen, of 
angst. 

Hier volgen wat tips die op het werk van Fisher, Ury en Patton zijn 
gebaseerd om deze sterke emoties te beheersen.

Effectief luisteren ontstaat door het begrip van je eigen 
frames en filters en hoe die de boodschap 
die je van de ander ontvangt, beïnvloeden.

* uitgegeven door Business Contact, Amsterdam, 2007, ISBN 9789047000280,
verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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1.  Neem, als je jezelf geëmotioneerd voelt, een stapje terug en richt 
je op de emoties van de ander. Is die boos, of alleen maar opge-
wonden en gepassioneerd over het onderwerp?

2.  Ga op zoek naar de oorzaak van de emoties. Wat zijn de filters 
van de ander in de situatie die diens gevoelens en acties ver-
oorzaken? Is het mogelijk dat die filters niets met jou te maken 
hebben?

3.  Praat openlijk over de gevoelens van de ander. “Het lijkt erop dat 
dit gesprek je boos maakt. Zie ik dat verkeerd?”

4.  Uit je gevoelens op een niet-confronterende manier (door 
gebruik van ik-opmerkingen in plaats van jij-opmerkingen te 
maken). “Ik denk dat ik me boos voel omdat ...”

5.  Bevestig de gevoelens van de ander en diens recht om het 
anders dan jij te zien.

6.  Als de ander niet in staat is om een stapje terug van zijn emoties 
te doen, dan ben jij degene die dat dient te doen. Reageer niet 
emotioneel; ga de kamer uit en geef jullie beiden een kans om te 
kalmeren.

Hier volgt een voorbeeld hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen 
zien.

Susan en Tim zijn beide co-voorzitter van een liefdadigheidsactie 
op hun werk. Susan heeft het frame dat co-voorzitters alle informatie 
openlijk zouden moeten delen en regelmatig gesprekken over het pro-
ject dienen te voeren.

Tim daarentegen heeft het frame dat elk van hen een aanvullende 
rol heeft en dat ieder van hen gewoon verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van zijn deel en het dan de ander laat weten. Hierdoor is hij 
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minder communicatief met Susan dan zij prettig vindt. Het gevolg is 
dat Susan, in haar pogingen om met Tim te communiceren, steeds 
agressiever wordt. Ze begint hem dagelijks te mailen, stuurt hem 
sms’jes en vraagt aan anderen of zij weten wat er aan de hand is. 

“Hij geeft me geen antwoord! Hoe kunnen we deze actie nu samen 
doen als ik niet eens weet wat hij aan het doen is?”

Tims reactie hierop is om zich nog verder terug te trekken en haar 
boodschappen en telefoontjes niet meer te beantwoorden. 

“Ze is me aan het micromanagen! Hoe kan ik iets gedaan krijgen als 
ze me in mijn nek loopt te hijgen?” 

Om dit op te lossen kunnen Tim en Susan gebruik maken van de 
zes tips die hieronder zijn gegeven.

1.  Doe een stapje terug en richt je op de emoties van de ander. 
Susan zou kunnen inzien dat Tim gefrustreerd is. Tim zou 
kunnen inzien dat Susan in paniek raakt.

2.  Ga op zoek naar de bron van de emoties. Beide personen 
hebben een verschillend frame en richten zich op verschillende 
dingen. Tim zou kunnen inzien dat het frame van Susan is dat 
we het samen doen. Dit zorgt ervoor dat ze zich op de hoeveel-
heid communicatie focust. Als ze niet vaak genoeg iets van hem 
hoort, wordt ze onrustig.
 Susan zou kunnen inzien dat het frame van Tim is: Laten we de 
taken verdelen en ieder van ons doet zijn deel. Dit zorgt ervoor 
dat hij zich op de taken en de volbrenging daarvan focust, in 
plaats van op de hoeveelheid communicatie. Ze zou kunnen 
inzien dat zijn frustratie wordt veroorzaakt doordat zij zich niet op 
het werk richt dat gedaan moet worden.

3.  Openlijk over hun gevoelens praten. “Ik heb het gevoel dat je 
gefrustreerd bent over hoe dit project gaat.”

4.  Hun gevoelens in een niet-confronterende manier uiten. “Ik raak 
gestrest als ik niet weet of de dingen worden gedaan of niet.”
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 “Ik voel me onder druk gezet wanneer je me constant vraagt hoe 
het gaat.”

5.  Bevestig de gevoelens van de ander. “Ik begrijp waarom je 
onrustig wordt wanneer je niet weet hoe het met mijn deel van 
het project gaat.” “En ik zie in waarom je jezelf onder druk gezet 
voelt wanneer ik je steeds opbel en schrijf.”

6.  Ga de kamer uit als dat nodig is. “Laten we dit gesprek even tien 
minuten stoppen. Ik moet even iets drinken.”

Dit hoofdstuk heeft zich op de frames en filters van de ontvanger 
gericht en hoe die het luisteren beïnvloeden. Hoofdstuk twee gaat 
dieper in op de verschillende soorten luisteraars en op hoe die frames 
en filters gewone karaktereigenschappen kunnen worden.
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De zeven soorten luisteraars

Je kunt in twee maanden tijd meer 
vrienden maken door geïnteresseerd 
in andere mensen te raken, dan je in 

twee jaar kunt door te proberen andere 
mensen zich in jou te laten interesseren.

— Dale Carnegie

Dr. Porter was op een middag de eerstejaars een college business-
psychologie aan het geven toen hij begon te vermoeden dat ze 

niet echt naar hem aan het luisteren waren. Hij was zijn klassieke theo-
rie over motivatie aan het uitleggen en besloot om ze een paar vragen 
voor te leggen om de boel wat wakker te schudden.

Brad zag eruit alsof hij liever ergens anders was. Hij zat met zijn voet 
te tikken, op de klok te kijken en elke minuut zijn telefoon te checken. 
“Meneer Lawson, dit model vertelt ons dat de waarde van een beloning 
onderdeel is van wat iemands gedrag bepaalt. Bent u het daarmee 
eens?”

“Ehh, ja. Zeker”, antwoordde Brad, terwijl hij zijn ogen niet van zijn 
telefoon afhield.

Melanie zat aan haar tafeltje in de ruimte te staren. Dr. Porter liep 
naar het raam waardoor ze naar buiten aan het kijken was en ging 
precies in haar blikveld staan. “Mevrouw Griffin, het volgende ele-
ment van het model stelt dat motivatie door de hoeveelheid geleverde 
inspanning wordt beïnvloed. Wat vindt u daarvan?”

Dat er tegen haar werd gesproken bracht Melanie met een schok uit 
haar dagdroom. “Wat? Sorry, ik heb u niet gehoord.”


