
DANSVLOER DER 
GESPREKSTECHNIEKEN

Een effectieve professional beschikt over het vermogen effectief te 
communiceren. Hij dient in staat te zijn het juiste gesprek te voeren, op het 
juiste niveau en met de juiste stijl. De Dansvloer der Gesprekstechnieken gaat 
in op de eerste twee dimensies van effectief communiceren, namelijk: ‘niveau’ 
en ‘stijl’. De derde dimensie betreft het ‘juiste gesprek’, deze is beschreven op 
de kaart Gespreksregie.

GESPREKSNIVEAUS
• Inhoud: gesprek over de inhoud en de feiten van ons werk
• Proces: gesprek over de te nemen stappen om iets te bereiken
• Relatie: gesprek over hoe we elkaar ervaren en wat dat op gevoelsniveau 

met je doet

GESPREKSSTIJLEN
• Aansluiten: de belangen van de ander staan voorop en worden gediend
• Profileren: je eigen belangen staan voorop en worden gediend
• Samen energie maken: de belangen van beide personen staan voorop en 

worden gediend
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KIEZEN VOOR HET JUISTE NIVEAU
In iedere training of sessie merken we hoezeer men vooral over inhoud praat 
en hoe moeilijk het is naar relatie over te stappen. Toch is dat gespreksniveau 
onmisbaar in sommige gesprekken:
• als het probleem in de relatie zit, kun je het op geen ander niveau oplossen;
• als je er op de inhoud niet uitkomt, is het raadzaam te checken of er een 

probleem is in de relatie;
• als je in een gesprek een vervelend gevoel bekruipt, durf dat dan te 

zeggen. Oftewel, maak je gevoel in het hier en nu ook onderwerp van 
gesprek;

• de gespreksvoerder is bepalend voor de effectiviteit van het gesprek door 
het kiezen van het (al dan niet) juiste niveau.

KIEZEN VOOR DE JUISTE STIJL
• De gespreksstijlen verschillen in op wiens belang(en) de gespreksvoerder 

gericht is.
• Wanneer beide gesprekspartners enkel gericht zijn op de stijl ‘Profileren’, 

zal dit zorgen voor discussie of conflict.
• ‘Aansluiten’ is net als ‘Profileren’ desondanks een kritische succesfactor 

om uiteindelijk samen energie te kunnen maken: in een gesprek zijn beide 
stijlen nuttig en nodig om uiteindelijk tot een resultaat te komen waarin 
beide gesprekspartners ervaren dat er samen energie is gemaakt.

TIPS 
• Blijf altijd bij jezelf: spreek over je eigen gevoel. Op die manier vul je niks in 

voor de ander.

• Pas op voor aannames. Check datgene dat je denkt bij de ander.

• Benoem je doel aan het begin: ‘je hebt me gevraagd dit geld terug te 
betalen, ik wil je uitleggen waarom ik dat niet zonder meer kan doen, maar 
ik wil zeker onze relatie niet beschadigen’. Wat ook helpt: vraag wat de 
ander nodig heeft (‘Ik kan salto’s blijven springen, maar help me alsjeblieft 
om hier samen met jou uit te komen.’). 

• Stel de vraag: ‘Wanneer ben jij blij aan het eind van dit gesprek?’ Daarmee 
kun je sturen op een goede uitkomst voor beiden.

• Laat in gesprekken stiltes vallen. Laat de ander het ook voelen. Je hoeft 
niet alles steeds zelf in te vullen. Als je dat wel doet, ben je zelf steeds 
harder aan het werken.

• Zorg voor een gezamenlijk probleem (gespreksregie).

• Kom via een bruggetje in je gesprek bij het gevoel van de ander. Je kunt 
daarin meer of minder direct zijn. Een vraag als: ‘Wat doet dat met jou?’, 
wordt meestal als vrij direct ervaren. Laagdrempeliger zijn de vragen: ‘Vind 
je ook niet?’ of ‘Heb jij daar geen last van?’. 

DURF TE DANSEN! 


