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Inleiding 
 

Deze handleiding is opgemaakt in het kader van het interdisciplinair project voor de masteropleiding 

Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Het heeft als doel te dienen als leidraad voor het 

Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) bij de evaluatie van het huidige vormingsaanbod 

van de evaluatiecyclus en biedt tevens suggesties voor het uitwerken van een aangepast aanbod 

m.b.t. de gesprekstechnieken in dit kader. Dit werk is mede tot stand gekomen dankzij de hulp en 

ondersteuning van prof. dr. Jozef Colpaert, Koen Beirens (OFO) en Jean-Marc Everard (OFO), 

waarvoor we hen ten zeerste willen bedanken! 

De handleiding is opgebouwd volgens de verschillende onderzoeksvragen van het project. De eerste 

drie vragen evalueren de bestaande opleidingsinitiatieven en worden beantwoord vanuit de 

bevindingen die we maakten uit de afgenomen vragenlijsten en afgenomen interviews. Vanuit de 

bevindingen worden verschillende suggesties gedaan. Bij de vierde vraag bespreken we hoe volgens 

ons een optimaal design voor de opleidingen er zou moeten uitzien. Zowel inzichten uit de literatuur 

als de bevindingen uit de vragenlijsten en interviews vormen de basis van het concept (de 

blauwdruk) en van de verschillende voorgestelde tools.  

 

 

Anique, Carola, Laurien, Stephanie, Wanda, Martijn en Nick 

  



Onderzoeksvraag 1: 
Wie kent de vormingsmogelijkheden van het OFO?  

Uit de vragenlijsten kunnen we concluderen dat van alle respondenten ongeveer 2/3de aangeeft de 

vormingsmogelijkheden m.b.t. de evaluatiecycli te kennen. Iets meer dan 1/3de van de respondenten 

kent deze nog niet. 

Algemeen % 

JA 52 64% 

NEE 29 36% 

 

We treffen daarnaast een groot verschil aan tussen medewerkers en leidinggevenden1. Bij de 

medewerkers zijn de opleidingen slechts bij net iets meer dan de helft bekend, bij de 

leidinggevenden kent nagenoeg iedereen de opleidingen. De verschillen blijken ook significant te zijn, 

we kunnen dus er van uit gaan dat ook binnen de volledige populatie leidinggevenden beter bekend 

zijn met deze vormingsmogelijkheden. 

Rol % 

Leidinggevende 17 94% 

Medewerker 34 55% 

 

De andere persoonskenmerken (leeftijdscategorie, niveau, FOD, …) geven geen grote onderlinge 

verschillen. 

 

Op basis van de interviews is het opvallend dat de medewerkers onder de respondenten OFO wel 

kennen, maar het aanbod aan opleidingen niet goed kennen.  

 

 “Ik heb wel al van OFO gehoord, maar veel meer kan ik er ook niet over vertellen. Ik denk dat ik zelfs 

nog nooit hun website heb bekeken. Allez, om maar te zeggen…” [Interview respondent 3 - 

medewerker; 2-4] 

“ Ik krijg wel af en toe dingen doorgestuurd van onze arrondissementscommissaris, en dan leest ge 

dat wel. Maar dat ge e-learning kon doen zoals ge zegt, dat wist ik eigenlijk niet echt” [Interview 

respondent 4 - medewerker; 4-6] 

                                                           
1
 Met de term leidinggevenden bedoelen we ambtenaren die evaluaties moeten uitvoeren, medewerkers zijn de 

ambtenaren die dit niet moeten doen. Medewerkers worden uiteraard wel zelf geëvalueerd. 



De meerderheid van de leidinggevenden onder de respondenten geeft wel aan (goed) op de hoogte 

te zijn van de opleidingen die door OFO worden ingericht.  

 

“Als leidinggevende heb ik wel redelijk veel mailverkeer ontvangen van P&O, waarin dan wordt 

vermeld welke mogelijkheden er zijn en dan hebben we wel een algemene opleiding kunnen volgen en 

dan nog kleinere regionale opleidingen en dan via NEVA hebben we e-learning kunnen doen. NEVA is 

ook van OFO … denk ik.” [Interview respondent 5 - leidinggevende; 5-9] 

“Ik ben er zelf naar op zoek gegaan en de rest was per e-mail aangekondigd.” [Interview respondent 

6 - leidinggevende; 7] 

We kunnen uit de interviews besluiten dat de reacties zeer variëren. In deze sample is het wel 

opvallend dat de medewerkers niet zo goed op de hoogte zijn van het aanbod in opleidingen binnen 

OFO. Terwijl de leidinggevenden beter bekend zijn met de opleidingen.  

 

Aanbevelingen: 
 Aangezien voornamelijk de medewerkers niet op de hoogte zijn van de vormingsinitiatieven 

zou het nuttig zijn om gerichte communicatie te voeren naar deze doelgroep. Er zou onder 

meer via de leidinggevenden promotie kunnen gemaakt worden voor deze opleidingen (bvb. 

op teamvergaderingen). 

  



Onderzoeksvraag 2: 
Waarom beslissen potentiële deelnemers om wel/niet aan de huidige OFO-

opleidingen deel te nemen via e-learning en/of klassessies?  

Uit de vragenlijst blijkt dat van degenen die het vormingsaanbod kennen, minder dan de helft 

uiteindelijk deelneemt. 

 

Algemeen % / totaal % / bekend 

JA 25 31% 48% 

NEE 27 33% 52% 

 

De medewerkers die het vormingsaanbod kennen nemen daaraan minder deel dan de 

leidinggevenden. De verschillen zijn echter niet significant. De oorzaak hiervan ligt mogelijk bij de 

beperkte groep die op deze vraag heeft geantwoord  

Rol % / totaal % / bekend 

LDG 12 67% 71% 

MW 13 21% 38% 

 

Binnen de steekproef werden ook nog redelijke verschillen gevonden op basis van de 

overheidsdienst waarvoor men werkt en het niveau van de respondent maar ook geen van deze 

verschillen bleek significant.  

 

De belangrijkste redenen waarom ambtenaren niet deelnemen aan het aanbod zijn volgens de 

vragenlijst: 

 Er bestaan binnen de eigen FOD opleidingen hierover. 

 Men denkt reeds over de nodige kennis te beschikken. 

 Men gaat er van uit dat men het niet nodig heeft. 

 Onvoldoende tijd om het te volgen. 

 

De belangrijkste redenen om wel deel te nemen zijn volgens de vragenlijst: 

 Om andere medewerkers/collega’s bij te kunnen staan. 

 Het krijgen van een (competentie)premie. 

 Het beter uitvoeren van de taken m.b.t. de evaluatiecycli. 

 Het werd aangeraden/voorgesteld door de chef. 



 Omdat men zelf geëvalueerd zal worden. 

 

Vanuit de interviews kunnen we concluderen dat de reden voor de leidinggevenden onder de 

respondenten voor de hand liggend is, aangezien de opleidingen betreffende de evaluatiecyclus voor 

hun verplicht zijn.  

 

“… een deel wordt ook opgelegd vanuit Brussel zoals bijvoorbeeld de opleidingen betreffende de 

ontwikkelcirkels.” [Interview respondent 7 - leidinggevende; 5-6] 

“Soms krijg je ook aanbiedingen via mail en dan doe ik er wel die mij interesseren. Maar ik ga niet zelf 

zoeken op de website van NEVA/OFO. De opleidingen die we via mail krijgen zijn uiteraard de 

opleidingen waarvan het management vindt dat we ze moeten/ beter kunnen volgen.” [Interview 

respondent 11 - leidinggevende; 6-10] 

De keuze tussen e-learning en/of klassessies is zeer persoonlijk. Sommige respondenten verkiezen de 

e-learning, omdat ze liever individueel leren, anderen kiezen voor de klassessies net omwille van de 

nood aan interactie.  

 

“Als de klassessies hier georganiseerd kunnen worden, kies ik voor een klassessie. Omdat in een 

klassessie heb je interactie en kan je vragen stellen … en bij een onlinecursus kan je ook vragen stellen 

… maar voor een onlinecursus moet je echt hier tijd vrij maken. Ik zou kiezen voor een klassessie 

omdat ik die interactie liever heb...” [Interview respondent 8 - medewerker; 54-58] 

“E-learning werkt persoonlijk voor mij het beste, maar dat is natuurlijk afhankelijk van persoon tot 

persoon. Maar als je dit thuis allemaal moet doen, dat is toch ook… te veel...” [Interview respondent 

9&10 - medewerker ; 50-52] 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat zowel de e-learning als de klassessies geapprecieerd worden, 

maar dat het aanbod en de inhoud beter afgestemd moeten worden. Door beiden aan te bieden 

wordt er ingespeeld op de persoonlijke noden van de werknemers, zoals de variatie aan leerstijlen.  

 

Er is echter een groot verschil met de medewerkers onder de respondenten. Bij de interviews blijkt 

dat niet één medewerker de opleidingen rond de evaluatiecycli heeft gevolgd. De voornaamste 

reden hiervoor is dat ze het niet kennen, omdat het niet verplicht is en ze er daarom ook niet voor 

uitgenodigd worden. 

 

“Nee, nog niets over gehoord.” [Interview respondent 9&10 - medewerker; 44] 



 

“Euh we waren daar niet van op de hoogte ten eerste en we waren daar niet voor uitgenodigd en het 

is ook niet verplicht geweest dus gewoon omda we het nie kennen en wa je nie kent kun je u ook nie 

voor inschrijven.” [Interview respondent 1 - medewerker; 87-90] 

 

Aanbevelingen: 

 De redenen die ambtenaren opsommen om wel deel te nemen, gebruiken bij de promotie 

van de opleidingen naar degenen die (nog) niet hebben deelgenomen. 

 Drempels weg nemen door tools te voorzien die inspelen op de belemmeringen om de 

opleidingen te volgen. Bijvoorbeeld een oriënteringstest kan tegemoet komen aan het 

gebrek aan tijd en geeft de potentiële cursisten een beter zicht op de ontbrekende kennis en 

vaardigheden. 

 Verschillende opties (o.a. e-learning en klassessies) blijven aanbieden zodat ingespeeld wordt 

op de verschillende noden van de ambtenaren. 

  



Onderzoeksvraag 3: 
Wat denken deelnemers op de werkvloer te kunnen  toepassen van wat ze in de 

e-learning of de klassessies geleerd hebben?  

In de vragenlijst werd aan de respondenten die deel hadden genomen aan één van de opleidingen 

gevraagd of ze dachten dat deze opleiding hun geholpen had bij het voeren van gesprekken in het 

kader van de evaluatiecycli. Ongeveer de helft antwoordde positief. 

Algemeen % / deelgenomen 

JA 13 52% 

NEE 12 48% 

 

Ook hier is het verschil tussen leidinggevenden en medewerkers opvallend. Minder dan één op drie 

van de medewerkers die al eens heeft deelgenomen had de indruk dat het geholpen had. Bij de 

leidinggevenden ligt de score beduidend hoger. Drie op vier leidinggevenden antwoordde positief. 

De onderlinge verschillen waren significant. 

Rol % / deelgenomen 

LDG 9 75% 

MW 4 31% 

 

De respondenten van de vragenlijst geven aan dat het volgen van de opleiding geholpen heeft om de 

volgende redenen: 

 Je leert beter gesprekken voeren. 

 Je leert doelstellingen beter formuleren. 

 Zelf beter de rechten en plichten tijdens een evaluatie leren. 

 

De redenen waarom deelname aan de opleidingen hen niet geholpen heeft zijn: 

 Men deed al wat men aangeleerd kreeg. 

 De lessen zijn te theoretisch of te dogmatisch. 

 Men doet zelf geen evaluatiegesprekken. 

 



Uit de interviews blijkt dat de meerderheid van de leidinggevenden onder de respondenten aangeeft 

dat de opleidingen betreffende de evaluatiecycli nuttig zijn en dat ze er iets uit leren.  

 

“Ik heb er toch wel tips uitgehaald. Het heeft wel bijgedragen.” [Interview respondent 6 - 

leidinggevende; 18-19 ] 

 

“Ik vond dit eigenlijk wel goed … dus vooraleer je een klassessie volgt dat je een basisopleiding deed 

via e-learning. Dan ben je al een beetje voorbereid.” [Interview respondent 5 - leidinggevende; 40-41-

36] 

 

“Dat een goede manier van feedback heel belangrijk is… en dat ge hun zelf achter de oplossing moet 

laten komen. Als je tijd wil winnen, stel je vaak zelf de oplossing voor, maar het is beter als ze zelf 

achter de oplossing komen.” [Interview respondent 6 - leidinggevende; 49-51] 

 

Indien het gaat over andere opleidingen zijn de meningen verdeeld. Niet alle opleidingen worden als 

even nuttig ervaren.  

 

“Ik denk dat die e-learning voor de ontwikkelcirkels wel goed is aangepakt … maar dat geldt niet voor 

alle opleidingen … want nu voor leiding geven is er heel veel interactie in de groep en krijg je heel veel 

ideeën van collega’s die er ook zitten en dat maakt het net interessant.” [Interview respondent 7 - 

leidinggevende; 18-21] 

 

De medewerkers onder de respondenten kunnen voor de opleidingen rond de evaluatiecycli geen 

antwoord bieden, aangezien niemand van de medewerkers in deze sample van respondenten de 

desbetreffende opleidingen heeft gevolgd.  

 

“Euh. Goh ja, ik kan daar niet echt een antwoord op geven. Allez, ik heb dat niet gevolg dus wat moet 

ik daar dan op zeggen. Al kan ik me misschien wel voorstellen dat als dat goed ‘ineengemaakt’ zit, dat 

dat nog wel interessant kan zijn en ge daar misschien nog wel wat van meeneemt” [Interview 

respondent 3 - medewerker; 28-31] 

 

Aanbevelingen: 

 Er moet een betere afstemming komen tussen de noden van de cursisten en de opleidingen. 

Wanneer men een opleiding volgt en achteraf er niets van gebruikt dan is dat zowel voor de 



deelnemer als de werkgever een slechte zaak. Een meer duidelijke communicatie rond de 

inhoud, het doelpubliek, … van de opleidingen zou dit deels kunnen vermijden.  

 Daarnaast zou het voor de cursisten interessant zijn om op voorhand beter te weten wat hun 

belangrijkste tekortkomingen zijn zodat er ook een betere match komt tussen de noden van 

de cursisten en de inhoud van de opleidingen. Dit kan bijvoorbeeld door een (optionele) 

oriënteringstest in te voeren. 

 Door een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden te voorzien kan er beter ingespeeld 

worden op de verschillende leerstijlen van de deelnemers. 

  



Onderzoeksvraag 4: 
Welke kenmerken moet een leeromgeving vertonen om geschikte vormingen 

gespreksvaardigheidstechnieken te kunnen bieden in het kader van de 

evaluatiecyclus voor een zo ruim mogelijk doelpubliek dat bestaat uit 

personeelsleden van federale instellingen? 

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we geprobeerd om op basis van de bevindingen uit de 

vragenlijsten en interviews en vanuit inzichten uit de literatuur te komen tot een design van een 

optimale leeromgeving. Eerst beschrijven we het algemene concept (de blauwdruk) en de bijhorende 

metafoor. Daarna bespreken we de individuele tools apart met waar mogelijk een uitgewerkt 

voorbeeld. 

Blauwdruk 

 

Beschrijving van onze leeromgeving: 

Er worden 6 verschillende tools aangeboden binnen de leeromgeving: 

 Een oriënteringstest (de ‘Kieswijzer’) die nagaat welke onderdelen van de leerstof reeds 

gekend zijn en welke niet. 

 De klassessies 

 Een e-learning 

 Een kennisbank 

 Een (gezelschaps)spel 

 Een portfolio als evaluatie-instrument 



Er is een leeromgeving voor leidinggevenden (ambtenaren die zelf evaluaties moeten uitvoeren) en 

een leeromgeving voor medewerkers (de ambtenaren die zelf geen evaluaties moeten uitvoeren 

maar wel geëvalueerd worden). Beide leeromgevingen bevatten dezelfde tools maar deze zijn, waar 

nodig, aangepast aan de doelgroep. Daarnaast zijn er een aantal vereisten waaraan onze 

leeromgeving dient te voldoen. 

Vereisten leeromgeving: 

 In functie van psychologische veiligheid (Carmeli, Brueller, & Dutton; 2009; Edmondson, 

1999; van der Rijt, van de Wiel, , Van den Bossche, , Segers, , & Gijselaers; 2012) krijgt men 

de autonomie om een tool te kiezen waarbij men zich ‘psychologisch veilig’ voelt. 

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meer autonoom en minder autonoom (cfr. 

zelfdeterminatietheorie: Deci & Ryan, 2000). Meer autonoom betekent zelf keuzes maken 

tussen de verschillende opties bij elke module, minder autonoom een vast voorgeschreven 

traject. 

 De modules worden opgebouwd o.b.v. de voor de cursist relevante inhouden. De inhoud zal 

gedeeltelijk verschillend zijn voor leidinggevenden en medewerkers. 

 Een bevorderend klimaat voor competentiegevoel en verbondenheid worden nagestreefd. 

 competentie: enkel aanbieden wat nodig is 

 verbondenheid: community of practice, helpdesks met FAQ’s, fora, … die door alle 

stakeholders geraadpleegd worden en voor iedereen toegankelijk zijn. 

Metafoor: 

 



Als metafoor voor het opleidingsaanbod werd gekozen voor een toolbelt waaraan verschillende tools 

hangen. Hiermee willen we het concept benadrukken dat de ambtenaren zelf een keuze kunnen 

maken tussen verschillende tools op basis van wat ze juist nodig hebben op dat moment. Elke tool 

wordt op zijn beurt voorgesteld door een metafoor, nl.: 

 Kieswijzer    Kompas 

 Klassessies    Schoolbord 

 E-learning    Computer 

 Kennisbank    Fichebak 

 (Gezelschaps)spel   Kaartspel 

 Portfolio    Spiegel 
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Theoretische invulling 
 

Dit onderdeel bevat theoretische kennis over gespreksvaardigheden. Andere benamingen voor 

gespreksvaardigheden zijn gesprekstechnieken of communicatievaardigheden. 

Gespreksvaardigheden zijn vaardigheden zoals luisteren en structureren. In dit theoretische luik 

wordt theorie besproken rond luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en 

zendervaardigheden. Het is niet zo dat zonder bewuste kennis van deze verschillende vaardigheden 

communicatie onmogelijk is, maar kennis over deze vaardigheden kan wel bijdragen aan het 

bereiken van beoogde resultaten op een effectieve wijze.  

 

De vaardigheden zijn niet alleen toepasbaar in gesprekken als onderdeel van de evaluatiecyclus, 

maar kunnen in allerlei situaties van pas komen, zowel in andere werksituaties als privésituaties. Dit 

theoretische luik is geschreven vanuit het oogpunt van leidinggevenden. Er zijn echter ook modules 

die zeer relevant zijn voor medewerkers, maar de inhoud (de voorbeelden) zal hiervoor iets anders 

geformuleerd moeten worden. Medewerkers kunnen de vaardigheden bijvoorbeeld inzetten om na 

te gaan of ze hun leidinggevenden goed hebben begrepen. De vaardigheden kunnen medewerkers 

ook helpen wanneer ze zelf naar hun leidinggevende gaan met een probleem. 

 

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende vaardigheden, geordend per categorie 

(luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en zendervaardigheden), waarbij ook per 

vaardigheid wordt aangegeven of de kennis vooral voor leidinggevenden of voor zowel 

leidinggevenden als medewerkers relevant is.  

 

Literatuur: 

Lang, G., & Van der Molen, H. T. (2010). Psychologische gespreksvoering: Een basis voor 

hulpverlening (15nd ed.). Soest, Nederland: Uitgeverij Nelissen.  

Van der Molen, H. T., & Kluijtmans, F. (2005). Gespreksvoering: Basisvaardigheden en 

gespreksmodellen (2nd ed.). Groningen/Houten, Nederland: Wolters Noordhoff. 

  



1. Luistervaardigheden  

1.1 Algemeen 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Luistervaardigheden zijn vaardigheden die in de eerste plaats tot doel hebben de ander te laten 

merken dat er naar hem geluisterd wordt en in de tweede plaats dat het verhaal of probleem 

verhelderd wordt. Effectieve gespreksvoering is alleen mogelijk wanneer we goed luisteren naar de 

ander. Luisteren is een actieve bezigheid, luisteren is decoderen van boodschappen. Een misvatting is 

dat boodschappen een eenduidige betekenis hebben. Boodschappen hebben op zichzelf namelijk 

geen betekenis, de betekenis van een boodschap komt tot stand doordat de luisteraar de 

uitgezonden signalen bewerkt en interpreteert.  

 

Enkele slechte luistergewoonten:  

- Te veel met andere dingen/zichzelf bezig zijn. Daarbij kan het gaan om activiteiten waar men 

op dat moment mee bezig is, maar ook om gedachten, zoals de vraag hoe men dadelijk zal 

gaan reageren. 

- Afleiding door externe ruis, bijv. geluid (verkeerslawaai, radio), interfererende zaken 

(telefoongesprekken tijdens het gesprek) en afleiders (irritante vlieg, glazenwasser).  

- Inadequaat selectief luisteren. Bijv. wanneer alleen die signalen worden opgepikt die voor de 

luisteraar zelf relevant zijn, wanneer boodschappen vereenvoudigd worden en/of verkeerde 

accenten worden gelegd.  

- Leemten opvullen: mensen houden van logische afgeronde en zinvolle verhalen. Daardoor 

zijn zij geneigd leemten in het verhaal van de ander zelf op te vullen en ontbrekende details 

erbij te verzinnen.  

- Mensen zijn snel geneigd om boodschappen te interpreteren in termen van ervaringen en 

kennis die we al hebben. M.a.w. in te passen in ons eigen referentiekader. De boodschap van 

de ander wordt geassimileerd.  

- Defensief luisteren: zelf onnozele opmerkingen worden opgevat als een persoonlijke aanval.  

 

Een actieve luisterhouding kan op verschillende manieren getoond worden. Hier zal worden ingegaan 

op aandachtgevend gedrag, vragen stellen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van gevoelens en 

samenvatten. 

 



1.2 Aandachtgevend gedrag 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Het doel van aandachtgevend gedrag is de ander vrijuit te laten praten en te stimuleren om met zijn 

verhaal door te gaan. Aandachtgevend gedrag kan zowel non-verbaal als verbaal.  

- Non-verbaal gedrag 

o Gelaatsuitdrukking: juiste dosering van glimlachen en af en toe fronsen. Glimlach: 

drukt belangstelling, welwillendheid en sympathie uit. Te veel glimlachen kan ertoe 

leiden dat gesprekspartner zich niet serieus genomen voelt. Van tijd tot tijd fronsen: 

kan voor gesprekspartner betekenen dat de ander zijn best doet hem te begrijpen.  

o Oogcontact: stimulerend oogcontact = middenweg tussen fixatie en geen 

oogcontact. Wie luistert kijkt meer naar de ander dan degene die spreekt, maar de 

spreker zal vooral aan het eind van een zin of redenering oogcontact zoeken. Dit 

zoeken van oogcontact aan het einde van een ‘spreekbeurt’ is een uitnodiging aan de 

ander om te reageren.  

Er bestaan grote culturele verschillen ten aanzien van oogcontact, hier moet 

rekening mee worden gehouden in contact met andere etnische groepen! Bijv. in 

Suriname wordt oogcontact bij ouderen en meerderen vermeden uit respect.   

o Lichaamspositie: in een hoek van 120 graden (10-voor-2-positie) ten opzichte van 

elkaar gaan zitten zodat goed oogcontact mogelijk is, maar de spreker kan ook 

wegkijken waardoor fixatie wordt voorkomen. 

o Lichaamshouding: aandacht voor de ander wordt ook uitgedrukt door iemands 

lichaamshouding, namelijk door een rustige, licht voorovergebogen houding, met de 

schouders in de richting van de gesprekspartner gedraaid. Een ontspannen 

leidinggevende wekt meer vertrouwen.  

o Aanmoedigende gebaren: bijv. hoofdknikken en ondersteunende gebaren en juist 

afwezigheid van zenuwachtige, afleidende bewegingen en afwezigheid van 

overheersende ondersteunende gebaren en hoofdknikken.  

- Verbaal volgen 

Kleine aanmoedigingen, zoals ‘mm, mm’, ‘ja, ja’, ‘en toen?’, ‘ga door’, enzovoort.  

Aard: zo min mogelijk oordelend van toon of inhoud, zijn namelijk bedoeld als neutrale 

stimulansen om door te gaan. Voor hummen daarom geschikt, omdat men dit gemakkelijk 

zonder intonatie kan laten horen.  

Timing: kleine aanmoedigingen moeten zo geplaatst worden dat zij vallen in de natuurlijke 

korte pauzes die de spreker in zijn verhaal inbouwt. Te vroeg of lukraak geplaatste 



aanmoedigingen kunnen gaan irriteren, afleiden en/of voor een opgejaagd gevoel zorgen bij 

de spreker.  

Frequentie: waarmee kleine aanmoedigingen worden gegeven is vooral afhankelijk van de 

snelheid waarmee de ander praat. Snel en onafgebroken? Geen kleine aanmoedigingen 

nodig. Langzaam en met horten en stoten? Kleine aanmoedigingen zeer functioneel.  

- Gebruik van stiltes 

Stiltes kunnen aanmoedigend zijn, omdat de ander dan de gelegenheid krijgt om even rustig 

na te denken. Echter te snel een stilte opvullen getuigt vaak van weinig aandacht, waardoor 

de ander niet zelden van zijn apropos wordt gebracht. Bovendien gaan mensen dat vaak over 

tot het vertellen van eigen ervaringen of het aanvullen van leemten in het verhaal van de 

ander in plaats van te luisteren.  

Onderscheid tussen beheerste en niet-beheerste stiltes.  

Beheerste stilte = men kiest ervoor om niets te zeggen, omdat men ziet dat de ander zit na te 

denken of naar worden zit te zoeken.  

Onbeheerste stilte = men weet zelf ook niets meer te zeggen, ook al is de ander aan het eind 

van zijn verhaal gekomen. Deze stiltes kunnen een ongemakkelijke sfeer oproepen.  

In de eerste plaats moet je dus een gevoel ontwikkelen voor de betekenis die de stilte heeft 

en vervolgens je gedrag daarop afstemmen.  

 

1.3 Vragen stellen 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Door het stellen van vragen toon je aandacht voor het verhaal van een ander.  

Er zijn verschillende soorten vragen:  

- Open vragen: laten de ander vrij om naar inhoud en vorm te antwoorden. Een eenvoudige 

maar handige manier om goede open vragen te stellen, om deze te beginnen met ‘Hoe’, 

‘Wat’ of ‘Kunt u iets vertellen over…’.  

- Gesloten (of gerichte) vragen: zijn vragen die een bepaald type antwoord impliceren. Deze 

vragen kunnen meestal beantwoordt worden met een eenvoudige bevestiging of ontkenning 

of door het geven van feitelijke antwoorden. Nadeel van gesloten vragen is dat ze al snel 

suggestief kunnen zijn. Een ander nadeel is dat gesloten vragen het effect kunnen hebben 

dat de ander steeds kortere antwoorden gaat geven, waardoor de vraagsteller weer een 

nieuwe vraag moet verzinnen om het gesprek op gang te houden.  

- Er zijn geen strikte regels te geven wanneer een vraag open dan wel gesloten moet zijn. Dit is 

vooral afhankelijk van het doel van het gesprek of het gespreksdeel. Open vragen: wanneer 



men van de ander het hele verhaal wilt horen. Gesloten vragen: wanneer men specifieke 

informatie wilt hebben, wanneer men nadere uitleg t.a.v. een bepaald facet van het verhaal 

van de ander wilt of om na te gaan of men het verhaal van de ander tot nu toe heeft 

begrepen.  

- Doorvragen = een middel om een gesprek op gang te houden en te intensiveren. Doorvragen 

is aansluiten bij wat al gezegd is en heeft als doel om bepaalde aspecten te verduidelijken. 

Doorvragen is noodzakelijk in de volgende gevallen: wanneer zaken niet duidelijk zijn, nader 

geconcretiseerd moeten worden of om meer diepgang in een gesprek te brengen. 

Doorvragen kunnen ook weer open of gesloten zijn. Voorbeelden:  

‘Hoe bedoelt u dat precies?’ 

‘Kunt u iets meer over dat voorval vertellen?’ 

‘Zoals wat?’ 

‘Kunt u een voorbeeld geven van een dergelijk conflict?’ 

‘Hoezo?’ 

Het laatste deel van de zin vragend herhalen is ook een handige manier van doorvragen.  

- Waarom-vragen: een open vraag die soms veel nuttige informatie kan opleveren. Mensen 

hebben immers dikwijls beweegredenen of argumenten voor hun mening of gedrag. Een 

nadeel van waarom-vragen is echter dat deze (vooral in het begin van een gesprek) 

bedreigend kunnen zijn. De ander kan namelijk het gevoel krijgen dat hij zich moet 

verantwoorden. De toon van de waarom-vraag is vooral belangrijk (uitnodigend, streng of ter 

verantwoording roepend)!  

 

Vragen moeten aansluiten bij het verhaal van de ander. Wanneer bepaalde vragen te binnen 

schieten die niet direct aansluiten bij wat de ander zojuist heeft gezegd, is het beter om deze te 

onthouden (of op te schrijven).  

Gesloten vragen kunnen snel suggestief worden. Open vragen kunnen echter ook suggestief zijn, dit 

is afhankelijk van de toon waarop deze worden gesteld. Ook zit suggestiviteit in het woordgebruik. 

Formuleringen als ‘zeker weer niet’ duiden er bijvoorbeeld op dat de vraagsteller al met een 

bepaalde vooropgezette mening aan het gesprek begonnen is.  

 

1.4 Parafraseren van de inhoud 

Voor wie: leidinggevenden (+ medewerkers) 

 

Parafraseren is het kort in eigen woorden weergeven van het belangrijkste wat de ander net gezegd 

heeft. Een parafrase heeft altijd betrekking op de inhoudelijke informatie hetgeen de 



gesprekspartner gezegd heeft. Voorwaarde voor een parafrase is dat deze tentatief is, dat wil zeggen 

veronderstellend van toon. Dit kan door aan het eind van de parafrase je stem een beetje omhoog te 

laten gaan. Functies van parafraseren:  

- Belonende functie: de ander weet dat er goed naar hem geluisterd wordt.  

- Controlerende functie: je kunt ermee controleren of je de ander goed begrepen hebt.  

- Stuurmiddel: in de parafrase herhaalt men alleen die onderdelen die voor het geheel van 

belang zijn.  

 

Kenmerken van een goede parafrase:  

- Kort en specifiek: datgene benadrukken wat relevant is. Niet te lang en geen herhaling, want 

dat kan bij de ander oproepen dat hij dat zojuist al heeft zitten vertellen.  

- Stellen in eigen, oorspronkelijke woorden en geen letterlijke herhaling van wat de ander 

gezegd heeft (‘papegaaien’).  

- Wat betreft toonzetting tentatief (veronderstellen).  

- Bevat geen enkele waardering/oordeel van wat de ander heeft gezegd.  

 

1.5 Reflecteren van gevoelens 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Reflecteren is het kort in eigen bewoordingen weergeven van de belangrijkste gevoelens die in de 

woorden van de ander doorklinken. Een boodschap die vooral uitdrukking geeft aan emoties, vraagt 

om een gevoelsreflectie, vooral wanneer het doel van het gesprek is steun te verlenen aan de ander. 

Terwijl de inhoud van een verhaal altijd met woorden wordt overgebracht, worden de bijkomende 

gevoelens vaak niet verwoord, maar duidelijk gemaakt door de manier waarop iets gezegd wordt. 

Door gevoelens te reflecteren laat de luisteraar merken dat hij de emotionele lading van de 

boodschap probeert te begrijpen. 

Vaak komt het voor dat mensen informatie geven die tegenstrijdigheden bevat, omdat de persoon 

bijvoorbeeld verschillende gevoelens over een bepaalde kwestie heeft. Juist het tonen van begrip 

voor die tegenstrijdigheden of ambivalenties is van belang. Het geven van goede reflecties is in dit 

type situaties echter moeilijk. Een goede manier om dit te doen is dor gebruik te maken van de 

formulering: ‘Aan de ene kant voelt u zich …, maar aan de andere kant …’.   

 

Functies: 

- De ander merkt dat zijn gevoelens begrepen en geaccepteerd worden. Hierdoor wordt deze 

persoon gestimuleerd om zijn gevoelens verder te uiten en te accepteren.  



- Geeft de ander een gevoel van veiligheid.  

- Controlefunctie: er kan worden nagegaan of gevoelens juist getaxeerd worden.  

 

Vereisten voor het geven van adequate gevoelsreflecties:  

- De luisteraar herkent gevoelssignalen: stemvolume, toonhoogte en intonatie, snelheid van 

praten, blozen, neerslaan van ogen, enz. zijn belangrijke signalen.  

- De juiste woorden worden gekozen, zodat het gevoel zowel wat betreft aard als intensiteit 

correct wordt weergegeven.  

 

Voorkomende fouten bij gevoelsreflecties zijn (1) het niet herkennen van de gevoelens van de ander, 

waardoor deze zich weinig begrepen voelt, (2) verkeerde woordkeus en (3) verkeerde intensiteit.  

 

1.6 Samenvatten 

Voor wie: leidinggevenden (+ medewerkers) 

 

Samenvatten is het overzichtelijk en begrijpelijk weergeven van een vrij grote hoeveelheid 

informatie. Het doel van de samenvatting is structuur aan brengen door de hoofdpunten uit het 

verhaal te ordenen. Waar een parafrase betrekking heeft op één of slechts enkele voorafgaande 

gespreksbeurt(en), heeft een samenvatting betrekking op een langer deel van het gesprek. In eigen 

woorden worden de belangrijkste elementen uit verschillende voorafgaande gespreksbeurten 

weergegeven. Er valt een onderscheid te maken tussen samenvatting van inhoud en samenvatting 

van gevoel. Meestal worden echter beide aspecten vertegenwoordigd.  

 

Samenvatting van inhoud: accent ligt op de feitelijke aspecten van het verhaal van de ander.  

Samenvatting van gevoel: accent ligt op de gevoelsmatige aspecten van het verhaal van de ander.  

 

Functies van een samenvatting:  

- Aanbrengen van structuur in het gesprek door de hoofdzaken te ordenen en eventueel met 

elkaar in verband te brengen.  

- Met een samenvatting kan men krachtig sturen door vooral die elementen samen te vatten 

die voor het gespreksdoel relevant zijn. De samenvatting dient dan wel tentatief gesteld te 

worden, zodat correctie door de gesprekspartner mogelijk is.  

 

Wanneer is een samenvatting wenselijk:  



- Wanneer de ander veel (ongestructureerde) informatie geeft bij de afronding van een deel 

van het gesprek of helemaal aan het eind daarvan.  

- Aan het begin van een vervolggesprek.  

 

Kenmerken van een samenvatting:  

- Geeft kort in eigen bewoordingen de hoofdelementen uit het gesprek weer.  

- Heeft een gestructureerd karakter en is inhoudelijk juist.  

- Is tentatief gesteld, zodat de ander kan aanvullen en corrigeren.  

- Wordt op het juiste moment gegeven.  

 

Veelvoorkomende fouten bij het samenvatten zijn: (1) weglaten of vergeten van essentiële 

informatie, (2) volledig onjuist samenvatten door slecht luisteren en (3) verkeerde timing van 

samenvatten (te vroeg waardoor ander nog midden in zijn verhaal zit, heeft een storend effect en te 

laat waardoor functies wegvallen).   



2. Regulerende vaardigheden  

2.1 Algemeen 

Voor wie: leidinggevenden 

 

Regulerende vaardigheden zijn vaardigheden die van belang zijn om ervoor te zorgen dat een 

gesprek in goede banen wordt geleid. De volgende regulerende vaardigheden komen in deze module 

aan bod:  

- Openen van het gesprek en vaststellen van doel(en) 

- Terugkoppelen naar (begin)doelen 

- Situatie verduidelijken 

- Hardop denken  

- Afsluiten van het gesprek 

 

2.2 Openen van het gesprek en vaststellen van doel(en) 

Voor wie: leidinggevenden 

 

Gezamenlijk vaststellen van het doel van het gesprek, bijv. oplossen van een probleem, inwinnen van 

informatie of het bespreken van iemands functioneren. Er moet niet altijd onmiddellijk met de duur 

in huis gevallen worden. Wanneer de gesprekspartners elkaar helemaal niet kennen is een korte 

inleiding op zijn plaats om het ijs te breken (over koetjes en kalfjes praten).  

Belangrijker dan het op het gemak stellen van de ander is aan het begin van het gesprek de doelen 

voor elkaar te verduidelijken. Het voordeel daarvan is dat daardoor het gesprek een zekere structuur 

krijgt. Beide partijen weten dan waarom dit gesprek wordt gevoerd en wat er wel en niet aan de orde 

kan komen. Het doel moet niet als een dwingend keurslijf gaan knellen; het moet meer als een 

richtpunt dienen waardoor het gesprek richting en structuur krijgt.  

De opening van het gesprek kan ook benut worden om enkele gesprekspunten vast te stellen. 

Daardoor wordt de structuur van het gesprek van meet af aan duidelijk: de vastgestelde 

gesprekspunten (agenda) kunnen dan achtereenvolgens worden afgewerkt. Het is ook van belang om 

aan het begin van het gesprek de beschikbare tijd vast te stellen. Ook dat geeft structuur aan een 

gesprek. Men weet dan bovendien hoeveel tijd men ongeveer heeft voor elk gesprekspunt, zodat 

afhandeling van de agenda verzekerd is. Er moet wel een middenweg worden gevonden tussen star 

vasthouden aan de tijd en oeverloos gepraat. Wanneer tijdens het gesprek blijkt dat de 

gesprekspunten binnen de tijd niet goed af te werken zijn, zal op dat moment een beslissing 

genomen moeten worden om óf meer tijd te nemen óf een vervolgafspraak te maken voor de rest 

van het gesprek.  



2.3 Terugkoppelen naar (begin)doelen 

Voor wie: leidinggevenden 

 

Doelen en gesprekspunten kunnen tussentijds gebruikt worden om de vordering van het gesprek 

vast te stellen. Zo kan bij de behandeling van een tevoren afgesproken gesprekspunt of doel na een 

tijdje bekeken worden of dat in voldoende mate aan de orde is geweest, zodat een volgend 

gesprekspunt of doel aangesneden kan worden. Meestal gebeurt dat door kort een samenvatting te 

geven van wat besproken is en dat te kijken of het beoogde resultaat bereikt is. Doelen en 

gesprekspunten moeten echter niet gebruikt worden om ieder zijspoor in het gesprek onmiddellijk te 

blokkeren of om iedere wending in het gesprek tegen te gaan! Voorbeeld:  

- “We hebben het nu een tijdje gehad over jouw wens om een cursus te volgen om beter te 

leren omgaan met dat nieuwe informatiesysteem. We hebben afgesproken dat jij daarover 

zelf de informatie zult opvragen en dat ik kijk of er voldoende budget beschikbaar is. Hebben 

we daarmee jouw punt voldoende behandeld?” 

 

2.4 Situatie verduidelijken 
Voor wie: leidinggevenden 

 

Situatie verduidelijken is de vaardigheid om tijdens het gesprek ontstane onduidelijkheden of 

misverstanden te onderkennen en deze in het gesprek aan de orde te stellen. Deze vaardigheid is 

vooral van belang als blijkt dat de wederzijdse verwachtingen niet (meer) goed met elkaar sporen, 

waardoor de samenwerking bemoeilijkt wordt of als er onduidelijkheden of misverstanden in het 

gesprek ontstaan.  

 

Functie: misverstanden uit de weg te ruimen en ervoor zorgen dat er (opnieuw) duidelijkheid 

ontstaat t.a.v. de wederzijdse verwachtingen.  

 

Dit is een lastige vaardigheid, want er is sprake van een ‘gesprek over het gesprek’. Dit heet 

metacommunicatie. Er kan worden gebruik gemaakt van de volgende zeven stappen:  

1. Parafraseren. Parafrase van het laatste wat de ander heeft gezegd.  

2. Metacommunicatie. De onduidelijkheid of het misverstand t.a.v. de verwachtingen van de 

ander benoemen.  

3. Wat wilt u niet en waarom? Aangeven aan welke verwachting men niet kan voldoen en 

waarom dat zo is.  

4. Wat wilt u wel? Aangeven wat men wel wilt doen.  



5. Opvangen van eventuele teleurstelling. Toon begrip voor teleurstelling door gebruik te 

maken van een gevoelsreflectie, indien de ander teleurgesteld is wanneer je niet aan zijn 

verwachting kunt voldoen.  

6. Afspraak maken (nadat eventuele teleurstelling verwerkt is of als er opnieuw duidelijkheid 

gecreëerd is). 

7. Terug naar het gesprek, het eigenlijke onderwerp van het gesprek.  

 

2.5 Hardop denken  
Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Hardop denken houdt in dat de gedachten die men op dat moment heeft worden uitgesproken. 

 

Wanneer gebruik je hardop denken:  

- als het oorspronkelijke gespreksdoel geheel uit het zicht is geraakt en het gesprek niet meer 

soepel verloopt.  

- als het gesprek vastloopt omdat de gesprekspartners (even) niet meer weten hoe ze verder 

zullen gaan.  

- als je een vraag wilt stellen die voor de ander niet duidelijk zal zijn en daarom inzichtelijk 

gemakt moet worden. Bijv.: ‘Ik vraag me af of je die hoofdpijn ook hebt wanneer je aan de 

computer aan het werk bent, want ‘t is bekend dat door een verkeerde stand van de nek 

hoofdpijn kan optreden’.  

- als het gesprek stokt en een gezamenlijke voortzetting geboden is. Bijv.: ‘Ik geloof dat we alle 

argumenten wel op een rij hebben nu, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe we nu verder 

moeten. Heb jij een idee?’ 

- als eigen gedachten het luisteren naar de ander belemmeren. Bijv.: ‘Sorry hoor, maar ik wil 

even terugkomen op wat je daarnet zei. Je zei dat je dat nooit meer zou willen, maar het 

argument waaróm dat zo is, is mij ontschoten. Kun je dat nog eens herhalen?’ 

 

Functies van hardop denken:  

- Angstreducerend: doordat de gesprekspartner (bijv. werknemer) weet wat er in de ander 

(bijv. leidinggevende) omgaat, doordat de ander (leidinggevende) zijn gedachten hardop 

uitspreekt. Hierdoor zal de gesprekspartner niet gaan nadenken over bijvoorbeeld sancties.  

- Door hardop te denken voorkomt de leidinggevende dat hij zelf geblokkeerd raakt.  

- Bevordert de samenwerking: door hardop denken wordt de kans op het vinden van 

oplossingen groter.  



2.6 Afsluiten van het gesprek 

Voor wie: leidinggevenden 

 

Tegen het einde van de vooraf bepaalde tijd voor het gesprek moet nagegaan worden of de doelen 

bereikt zijn en alle gesprekspunten aan de orde zijn geweest. Dat kan het beste dor een 

samenvatting te maken van wat er besproken is. Wanneer het doel van het gesprek bereikt is, 

verdient het aanbeveling om afspraken en besluiten nog eens te verwoorden, zodat daar geen 

misverstanden over kunnen ontstaan. Bij belangrijke kwesties is het altijd het beste om deze 

afspraken en besluiten schriftelijk te bevestigen. Mochten bepaalde gesprekspunten nog niet 

afgehandeld zijn of doelen niet volledig bereikt zijn, kan afgesproken worden om nog even verder te 

praten of een nieuwe afspraak te maken voor een vervolggesprek.   

  



3. Zendervaardigheden  

3.1 Algemeen 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Zendervaardigheden zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat de boodschap zoals-bedoeld ook bij de 

ander overkomt. De volgende zendervaardigheden zullen besproken worden:  

- Feitelijke informatie geven  

- Uiting geven aan persoonlijke gedachten en gevoelens 

- Assertieve vaardigheden  

- Bezwaar maken en kritiek geven 

 

3.2 Feitelijke informatie geven 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers m.u.v. kopjes ‘eenvoudige stijl’ en ‘bekende woorden en 

duidelijke formuleringen’ 

 

Feitelijke informatie geven is de ander iets duidelijk maken, bijv. een advies of voorlichting. Van 

belang is dat dat zó gebeurt dat de ander daar iets mee kan. Duidelijk en correct spreken is daarom 

een eerste voorwaarde voor effectieve communicatie. Gramsbergen-Hoogland en Van der Molen 

(2003) komen met criteria voor het geven van mondelinge informatie:  

- Overzichtelijke en ordelijke structuur  

De spreker moet een overzichtelijke en ordelijke structuur aanbrengen in zijn verhaal.  

Ordelijkheid bereikt men door eerst na te gaan wélke informatie je in wélke volgorde wilt 

geven. Gaat het om een grote hoeveelheid feitelijke informatie (bijv. regels en procedures) 

dan is het aan te bevelen om deze ook op schrift te stellen en na afloop mee te geven.  

Overzichtelijkheid kan bevorderen worden door vooraf aan te geven hoe je de informatie 

geordend hebt. Dus aangegeven wélke punten in wélke volgorde je wilt behandelen. 

Wanneer je een punt hebt afgewerkt, vat je die informatie kort samen en kondig je aan dat je 

naar het volgende punt overgaat.  

Het is verstandig voortdurend ruimte te bieden voor vragen en/of opmerkingen. Dan kun je 

doen door rustig te spreken en zo nu en dan te vragen of de ander je nog kan volgen. Ook 

moet je voortdurend letten op de reacties van je gesprekspartner.  

Het is niet altijd mogelijk om vooraf de informatie te ordenen. In zo een geval is het het beste 

wanneer je door de techniek ‘hardop denken’ laat weten op welke manier je je advies wilt 

ordenen.   



- Eenvoudige stijl (enkel leidinggevenden) 

De spreker moet een eenvoudige stijl hanteren, met korte zinnen. De stijl moet aangepast 

zijn aan het referentiekader en het niveau van de ontvanger. Een wat kinderlijke stijl waar 

alles tot in details wordt uitgelegd, kan een intelligente luisteraar gaan irriteren, terwijl een 

hoogdravende, quasi-wetenschappelijke stijl met ingewikkelde formuleringen, veel zijwegen 

en bijzinnen ook snel de irritatie opwekt.  

Om te kunnen aansluiten bij het referentiekader van de luisteraar, moet je dat eerst 

verkennen. Een handige manier om daarop enig zicht te krijgen, is te vragen wat deze al van 

het onderwerp weet.  

Bij het geven van informatie is het steeds zaak om alert te zijn op signalen die erop duiden 

dat de ander je niet meer kan volgen of geen interesse heeft in de informatie die je geeft: 

geen vragen of opmerkingen, ontwijken van oogcontact en staren in de ruimte zijn 

voorbeelden van dergelijke signalen.  

- Bekende woorden en duidelijke formuleringen (enkel leidinggevenden) 

De spreker moet bekende woorden gebruiken en zijn gedachten duidelijk formuleren. Wat 

bekende woorden en duidelijke formuleringen zijn hangt sterk af van de kennis en 

ontwikkeling van de gesprekspartner of het publiek. Wel zijn er een aantal woorden en 

formuleringen waar je in ieder geval voorzichtig mee moet zijn/moet vermijden:  

 Abstracte woorden (= woorden die niet direct observeerbaar zijn, bijv. geloof en 

uitstraling) en woorden die niet beschrijvend zijn, maar een mening of waardeoordeel 

verwoorden (bijv. idioot, gek, fijn, lekker). Deze woorden hoeven niet vermeden te 

worden, maar vragen wel om een concretisering, een verheldering door bijvoorbeeld 

het gebruik van voorbeelden. 

 Waardeoordelen: wanneer je open en zakelijke informatie wilt overbrengen, is het 

vaak het beste om bij het uitspreken van een waardeoordeel eerst de feiten te 

schetsen en pas daarna (o.b.v. die feiten) een oordeel daarover te geven. Ook moet 

bij een waardeoordeel duidelijk worden aangegeven dat het om jouw interpretatie 

van de feiten gaat (dus: ‘Ik vind dat hij...’).  

 Stellige uitspraken (= uitspraken die geen ruimte laten voor discussie). Het is beter 

om zogenaamde feiten, oordelen en waarderingen als hypothesen te presenteren in 

plaats van vaststaande waarheden. Bovendien staan we daardoor ook meer open 

voor nieuwe feiten, die ons wereldbeeld aanvullen.  

 Afstandelijk taalgebruik. In communicatie is het niet alleen belangrijk om 

boodschappen duidelijk uit te zenden, maar ook om de relatie met de ander te 



onderhouden. Naast non-verbale manieren om dat te doen, kan de relatie ook in 

positieve zin beïnvloed worden door afstandelijk taalgebruik te vermijden, door:  

o Je rechtstreeks tot de ander te richten (bijv. ‘Wat vind jij daarvan, Henk?’ en 

niet ‘Wat vind jij daar zoal van?’). 

o Persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken die zowel de spreker als de 

zender insluiten (bijv. wij, ons, jij en ik).  

o Door de woorden van de ander te parafraseren. 

o Ik-vorm gebruiken i.p.v. onpersoonlijke uitdrukkingen zoals ‘sommigen’, 

‘anderen’ en ‘men’.  

- Bondigheid en aantrekkelijkheid van informatie  

De spreker moet zijn verhaal bondig en aantrekkelijk houden door lange uitweidingen en 

verklaringen te vermijden. De aantrekkelijkheid kan bevorderd worden door het gebruik van 

concrete voorbeelden en ongedwongen formuleringen (spreektaal) en het onderhouden van 

een goed contact met de ander, door zijn reacties steeds te blijven volgen.   

 

3.3 Uiting geven aan persoonlijke gedachten en gevoelens  

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Wanneer is het functioneel om uiting te geven aan persoonlijke gedachten en gevoelens? 

- Wanneer deze belemmerend werken. Het kunnen zowel zaken zijn die verband houden met 

de gesprekssituatie zelf, de gesprekspartner en externe gebeurtenissen. Wanneer je juist 

voorafgaand aan een gesprek iets ernstigs of iets heel leuks hebt meegemaakt, beïnvloedt 

dat het gesprek. Het kan zijn dat je daardoor nog niet met je gedachten bij het gesprek bent. 

In zo’n geval is het beter eerst het voorval te bespreken met je gesprekspartner (als je dat 

wilt en kunt), zodat de lucht wat opklaart en je weer in staat bent je te richten op het 

gesprek zelf. Het uiten van gedachten en gevoelens kan een positieve invloed hebben op de 

sfeer in het gesprek, omdat het gemakkelijker het gespreksdoel bereikt. 

- Wanneer je jouw standpunt of gevoel wilt toetsen aan dat van de ander.  

- Wanneer je je argumenten meer kracht bij wilt zetten. Bijv. wanneer je een verzoek doet en 

dat verzoek onderstreept door te vertellen hoezeer dat voor je van belang is of wanneer je je 

boosheid of frustratie uit over een bepaald voorval.  

- Zelfinzicht vergroten, doordat de andere persoon als spiegel fungeert en zo zicht geeft op je 

eigen overwegingen en beweegredenen.  

Problemen met het uiten van persoonlijke gevoelens 

Persoonlijke gedachten en vooral gevoelens delen met een ander is niet eenvoudig. In de eerste 



plaats heeft dat te maken met maatschappelijke normen (in westerse maatschappijen is beheersing 

van gevoelens belangrijker dan deze uitten en ‘echte mannen huilen niet’). Nadeel van overmatige 

beheersing van gevoelens is dat hierdoor een kruitvat kan ontstaan dat op een gegeven moment 

ontploft. In de tweede plaats maakt het tonen van gevoelens ons persoonlijk kwetsbaar. Het gevaar 

bestaat dat onze gevoelens door de ander onbegrepen, ontkend en onbeantwoord blijven. 

Bovendien kan de ander ons verkeerd begrijpen en met onze gevoelens aan de haal gaan door ze aan 

anderen te vertellen. Door deze twee factoren hebben veel mensen niet geleerd hoe zij adequaat 

hun gevoelens aan anderen kenbaar kunnen maken.  

 

Richtlijnen voor het uiten van persoonlijke gevoelens 

Twee stappen bij het verwoorden van persoonlijke gevoelens:  

1. Van tevoren enkele zaken zo objectief mogelijk overwegen en op een rijtje zetten en te 

bedenken welke gevoelens je wél en welke je níet wilt uiten.  

 Probeer je eigen gevoelens te begrijpen. Daarvoor is het nodig dat je zicht krijgt om 

de directe aanleiding van die gevoelens in relatie tot het betreffende onderwerp.  

 Beslis of je de gevoelens hier en nu wilt uiten.  

 Nagaan wanneer en bij wie je je gevoel te berde zult brengen.  

2. Feitelijk uiten van gevoelens, vuistregels:  

a) Beschrijf je gevoel zo concreet mogelijk in eenvoudige woorden die de intensiteit 

ervan goed weergeven.  

b) Koppel je gevoelens zo veel mogelijk aan de concrete situatie en ga niet 

generaliseren.  

c) Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens. Niet: ‘Jij maakt mij boos, want 

je luistert niet naar mij’. Wel: ‘Ik word boos, omdat ik het idee heb dat je niet naar 

mij luistert’.  

 

3.4 Assertieve vaardigheden 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Assertiviteit is het vermogen om op een redelijke manier voor je eigen mening of belangen op te 

komen, zonder daarbij de ander nodeloos te kwetsen. Te weinig assertiviteit = subassertiviteit = 

weinig vrijmoedig zijn en niet voor jezelf durven opkomen. Te veel assertiviteit = agressiviteit = te 

veel en vaak op een vervelende manier voor jezelf opkomen. Deze gedragingen zijn bij de meeste 

mensen geen vaststaande eigenschappen, maar het hangt af van de situatie of men zich subassertief, 

assertief of agressief gedraagt.  



Voor sommige mensen is het lastig om in de communicatie assertief te zijn (durf of lef hebben is een 

vereiste om een verzoek te doen, opdracht te geven, bezwaar te maken of kritiek te geven).  

- Verzoeken doen en opdrachten geven, punten van belang:  

 Van te voren goed bedenken welk verzoek je precies wilt doen of welke opdracht je 

wilt geven. Vage vragen leiden tot vage antwoorden en vage opdrachten leiden ertoe 

dat medewerker niet precies weten wat van hen verwacht wordt.  

 Kies een goed moment voor het doen van het verzoek of het geven van de opdracht. 

Wanneer iemand net heel druk met iets bezig is of net een belangrijke opdracht 

heeft uitgevoerd, is dat niet zo’n handig moment.  

 Kondig kort aan dat je iets wilt vragen of zeggen.  

 Luister goed naar de reactie van de ander. Vraag om verduidelijking wanneer de 

opdracht niet duidelijk is.  

 Maak een zo concreet mogelijke afspraak. 

- Reageren op een verzoek of opdracht 

Weigeren op een verzoek in te gaan gebeurt het best vriendelijk doch beslist (assertief dus). 

Een subassertieve manier om met een verzoek om te gaan, bestaat er doorgaans uit dat je 

eraan voldoet, terwijl je dat eigenlijk niet redelijk vindt. Veelal uit zich dat door tegen derden 

die er niet bij betrokken zijn, te gaan klagen. Bij een agressieve manier krijgt degene die het 

verzoek doet, een lading verwijzen over zich heen. Gevolg daarvan is dat deze zich beledigd 

voet en de relatie aanzienlijk verslechtert.  

Stappen bij het niet-ingaan op een verzoek: 

1.  Luister rustig naar het verzoek van de ander.  

2.  Vraag door wanneer het verzoek of de achtergrond ervan niet duidelijk is.  

3.  Zeg rustig en duidelijk dat je niet op het verzoek wilt of kunt ingaan.  

4.  Vertel de reden waarom je dat niet wilt of niet kunt.  

5.  Blijf bij aandringen je weigering en je argumenten herhalen.  

 

3.5 Bezwaar maken en kritiek geven 

Voor wie: leidinggevenden + medewerkers 

 

Bezwaar maken = commentaar op iemands mening 

Kritiek geven = kritiek geven op iemands gedrag 

 

Bezwaar maken 



1. Het formuleren van een bezwaar tegen iemands mening vereist dat je eerst actief naar de 

ander luistert (niet al beginnen met ‘ja, maar …’ voordat de ander is uitgesproken). Anders is 

de kans groot dat je contra-argument niet aansluit bij het argument van de ander. Door kort 

te parafraseren wat de ander zegt, laat je zien dat je hem probeert te begrijpen en verklein je 

de kans dat je verkeerd reageert. 

2. Verwoord je bezwaar onmiddellijk, eerlijk en helder. Onmiddellijk formuleren van het 

bezwaar is van belang omdat anders je tegenargument onbegrijpelijk en ongeloofwaardig 

wordt. Met eerlijkheid wordt bedoelt dat je zegt wat je denk en niet om de hete brij heen 

draait. Een gesprek is vaak meer gediend met een eerlijke uitwisseling van argumenten dan 

met geveinsde instemming. Het belangrijkste is dat tegenargumenten helder verwoord 

worden en aansluiten op de argumenten van de ander. Bovendien moet het bezwaar zo 

geformuleerd worden dat duidelijk is dat het zich richt op de inhoud en niet op de persoon 

zelf (niet: ‘Jij bent gek geloof ik…’ of ‘Zeg niet zulke domme dingen’, wel: ‘Ik kijk daar toch 

anders tegenaan’ of ‘Ik ben het niet met je eens …, omdat …’).  

 

Hoe te reageren op bezwaren 

Constructief omgaan met contra-argumenten (Janssen, 2002): 

1. Concentreer je op de inhoud van het argument en vat het niet op als een persoonlijke aanval. 

Neem het argument van de ander serieus. Reageer met een korte parafrase van het bezwaar 

van de ander. Daarmee check je of je hem hebt begrepen en je laat merken dat je geluisterd 

hebt.  

2.  Nog beter dan alleen kort te parafraseren, is een bezwaar van de ander omzetten in een 

positieve toevoeging aan de discussie. Bijv. wanneer je gesprekspartner opmerkt dat een 

nadeel van de door jou voorgestelde oplossing is dat deze niet erg flexibel is wanneer zich 

nieuwe ontwikkelingen voordoen, kun je dit bezwaar in positieve zin ombuiten door te 

antwoorden: ‘Dat is inderdaad een belangrijk nadeel; je zou dus graag zien dat nieuwe 

oplossingen soepel ingepast kunnen worden’. Je laat daarmee zien dat je het contra-

argument van de ander begrepen hebt en dat je van zin bent om er rekening mee te houden 

en er constructief gebruik van te maken.  

3.  Wanneer contra-argumenten vaag zijn, vraag dan door.  

4.  Beaam reële tegenargumenten en neem ze in je verdere betoog mee. Zoek, met andere 

woorden, meer naar die punten waar je het met elkaar eens bent, dan dat je juist verschillen 

van mening benadrukt.  

 



Kritiek geven op andermans gedrag 

Constructieve kritiek: 

- gaat over actueel gedrag van de ander  

(gedrag dat net, hier en nu heeft plaatsgevonden, eis van onmiddellijkheid) 

- is beschrijvend, specifiek en concreet! 

- wordt verwoord in de ik-vorm 

(omdat het een interpretatie bevat van bepaald gedrag van de ander, dus niet praten over 

‘men zegt…’, ‘sommigen vinden…’ of ‘anderen denken…’) 

- heeft betrekking op veranderbaar gedrag 

- bevat een wens 

- is goed getimed 

(Onder sommige omstandigheden zoals wanneer tijd en rust ontbreken om een en ander uit 

te praten, kan het beter zijn om de kritiek uit te stellen. Zoek dan echter wel zo snel mogelijk 

een plaats en een tijdstip waarop dat mogelijk is en maak zo nodig een afspraak).  

Voorbeeld: ‘Je geeft je instructies dikwijls in het voorbijgaan (beschrijving van het gedrag). Vaak 

begrijp ik die dan niet, maar ik krijg ook niet de kans om nog iets te vragen, want je bent meestal 

meteen weg. Zou het niet beter zijn als je eerst bij mij checkt of ik je instructies goed begrepen heb?’ 

 

Reageren op kritiek 

1. Luister goed en probeer zo rustig mogelijk te blijven.  

2. Vraag verduidelijking als je de ander niet goed begrijpt.  

3. Zeg waar je het mee eens bent en wat je daaraan denkt te gaan doen.  

4. Zeg waar je het niet mee eens bent en waarom dat zo is.  

5. Let goed op de reacties van de ander en herhaal desnoods wat je al gezegd hebt, of vraag 

verder door wanneer blijkt dat je de ander toch niet helemaal begrepen hebt.   



Kieswijzer 

Doelstelling: 

 Zorgen dat iedereen een opleiding op maat kan volgen waarbij de inhoud aansluit bij reeds 

verworven competenties 

 Motivatie bevorderen om aan de eigen competenties te werken door aan de basisbehoeften 

van mensen te voldoen (Deci & Ryan, 2000): 

Hypotheses: 

 Er is een grote verscheidenheid tussen de ambtenaren, één oplossing die voor iedereen 

werkt bestaat niet. 

 Competentiegevoel versterken door in te spelen op de verschillende mate van voorkennis. 

° Deze hypothese wordt ondersteund door de zelfdeterminatietheorie. Competentie is één 

van de psychologische noden. Wanneer er wordt ingespeeld op het competentiegevoel, zal 

men de doelstellingen meer internaliseren en zal de kwaliteit van de motivatie verbeteren. 

(Ryan & Deci, 2000) 

° Ook de antwoorden uit de vragenlijsten en de interviews ondersteunen deze hypothese:  

“Euh onvoldoende afgestemd aan de voorkennis van de mensen, dus eenheidsworst dat 

aangeboren wordt […] Ja en dan euh soms de locatie als je een opleidingsdag hebt in Brussel 

da zijn heel lange dagen” [Interview respondent 1 - medewerker; 199-203] 

“Ik deed al wat er werd aangeraden (assertief zijn, vragen stellen,...)” [Vragenlijst respondent 

15] 

 

 Tijd(sgebrek) is een belangrijke drempel. (Facteau, Dobbins, Russell, Ladd., & Kudisch, 1995; 

Mathieu, Martineau, & Tannenbaum, 1993) 

 De oriënteringsproef kan ervoor zorgen dat de ambtenaren enkel de strikt noodzakelijke 

tijd moeten investeren. Op deze manier kan tegemoet worden gekomen aan een persoonlijk 

doel. 

° De antwoorden uit de vragenlijsten en de interviews ondersteunen deze hypothese: 

“Tijdverlies, euhm ver van mijn bed ja da zal het euh en ik denk dat da bij mijn medecursisten 

die ondervinden da ook allé, we zitten hier weer eens nen dag, da ja..” [Interview respondent 

2 - leidinggevende; 245-247] 

“pas eu le temps” [Vragenlijst respondent 49] 

 



Hoe nagaan of de hypothese in de praktijk ondersteund wordt: 

Na het invoeren van de ‘Kieswijzer’ dient te worden nagegaan in welke mate het instrument een 

meerwaarde is. Als blijkt dat het instrument zijn doel niet bereikt dient te worden nagegaan wat 

hiervan de oorzaak is. 

 Kent men de ‘Kieswijzer’? (bevraging) 

 NEE: nagaan of de communicatie goed verloopt 

 Hoe vaak wordt de ‘Kieswijzer’ gebruikt? (online teller, bevraging) 

 indien het te weinig gebruikt wordt, bevragen waarom men het al dan niet gebruikt, 

welke belemmeringen er zijn. 

 kloppen de uitgangspunten? (belemmering qua tijd en competentiegevoel) 

 begrijpt men het opzet van de ‘Kieswijzer’ voldoende? 

 Nagaan in welke mate men, na gebruik, tevreden is over het instrument en in welke mate 

men rekening houdt met de adviezen (bevraging) 

 is het instrument valide en betrouwbaar? 

 wordt het aanvaard door de gebruiker? 

Op basis van deze analyse kunnen er wijzigingen gebeuren in de communicatie of het instrument of 

kan er gekozen worden om het instrument niet meer aan te bieden. 

Format: 

Aan de hand van meerkeuzevragen over de verschillende vaardigheden m.b.t. de gesprekstechnieken 

wordt gepeild naar de voorkennis van de kandidaat-cursisten. O.b.v. hun antwoorden wordt een 

suggestie gedaan welke onderdelen ze best nog volgen en de manieren waarop ze dit kunnen doen 

(e-learning, zelfstudie, etc.). Verschillende versies worden voorzien voor leidinggevenden en 

medewerkers zodat enkel de voor hen relevante zaken aan bod komen. 

Aandachtspunten: 

 De tijdsduur moet beperkt zijn. 

 Een 3-tal vragen per hoofdstuk. 

 Bij voorkeur zowel online als in papieren versie (zelf scoren) 

Literatuur: 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-

determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268. 



Facteau, J. D., Dobbins, G. H., Russell, J. E., Ladd, R. T., & Kudisch, J. D. (1995). The influence of 

general perceptions of the training environment on pretraining motivation and perceived training 

transfer. Journal of management, 21(1), 1-25. 

Mathieu, J. E., Martineau, J. W., & Tannenbaum, S. I. (1993). Individual and situational influences on 

the development of self‐efficacy: implications for training effectiveness. Personnel Psychology, 
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Prototype: ‘Kieswijzer gesprekstechnieken’2 

Deze ‘Kieswijzer gesprekstechnieken’ heeft als doel om u een idee te geven over welke kennis van de 

gesprekstechnieken u reeds beschikt en geeft aanbevelingen voor de gesprekstechnieken waarover u 

uw kennis verder zou kunnen ontwikkelen. Het geeft u als het ware een persoonlijk plan om op uw 

eigen niveau de gesprekstechnieken eigen te maken, zonder eventueel tijdsverlies voor die 

onderdelen die u reeds voldoende kent. Het is daarom ook belangrijk om niet te gokken maar enkel 

antwoorden te geven waarvan u zeker bent. Het is geen test maar een ‘begeleidend’ instrument. 

Omcirkel voor elke vraag de uitspraak die volgens u NIET correct is. Aan het einde van deze bundel 

bevindt zich een antwoordsleutel. Deze zal u toelaten om na te gaan welke onderwerpen u 

voldoende kent. Daarnaast krijgt u feedback over de vraag en wordt u doorverwezen naar de 

verschillende tools om uw kennis bij te schaven. Uiteraard kunt u ook alle modules en hoofdstukken 

volgen indien u dit wenst om zo uw kennis op te frissen en uit te diepen. 

Module 1: Luistervaardigheden 

A. Aandachtgevend gedrag 

Vraag A1: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Wanneer ik een gesprek heb … 

a. probeer ik de hele tijd te glimlachen wanneer mijn gesprekspartner aan het woord is om 

deze gerust te stellen. 

b. kijk ik meer naar mijn gesprekspartner wanneer deze aan het woord is dan wanneer ik zelf 

aan het woord ben. 

c. zitten we best in een hoek van 120° (10-voor-2 positie) ten opzichte van elkaar. 

d. zit ik best licht voorovergebogen met mijn schouders in de richting van mijn gesprekspartner. 

e. moedig ik mijn gesprekspartner af en toe aan met hoofdknikken en ondersteunende 

gebaren. 

 

 

                                                           
2
 Deze ‘Kieswijzer’ is enkel opgemaakt voor module 1. Deze is zowel bruikbaar voor de versie voor 

medewerkers als voor leidinggevenden. Een online versie kan zelf de berekeningen maken en in een rapportje 

weergeven welke hoofdstukken men best volgt alsook de rechtstreekse links naar de verschillende 

opleidingsmogelijkheden bezorgen. 



Vraag A2: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Wanneer mijn gesprekspartner aan het woord is … 

a. geef ik kleine verbale aanmoedigingen tijdens de natuurlijke korte pauzes in het gesprek. 

b. gebruik ik aanmoedigingen zoals ‘dat is zo’, ‘dat vind ik ook’, …  

c. is ‘hummen’ uitermate geschikt als verbale aanmoediging. 

d. is de frequentie van de verbale aanmoedigingen afhankelijk van snelheid waarmee de 

gesprekspartner praat. 

 

Vraag A3: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Wanneer mijn gesprekspartner aan het woord is en er een stilte valt … 

a. kies ik er soms voor om niets te zeggen als ik denk dat mijn gesprekspartner zit te denken of 

zijn/haar woorden zoekt. 

b. neem ik zelf het woord als er gedurende 5 seconden niets is gezegd. 

c. neem ik het woord als mijn gesprekspartner laat uitschijnen dat hij is uitgepraat. 

 

B. Vragen stellen 

Vraag B1: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Een handige manier om een open vraag te beginnen is met ‘Hoe’, ‘Wat’ of ‘Kunt u iets 

vertellen over …’ 

b. Met gesloten vragen loop je het gevaar om suggestief te zijn. Je duwt de ander als het ware 

in een bepaalde antwoordrichting. Je moet hiervoor attent zijn als je dit soort vragen 

gebruikt. 

c. Wanneer je specifieke informatie wil krijgen van je gesprekspartner, dan gebruik je best 

gesloten vragen. 

d. Je kan best geen gesloten vragen gebruiken tijdens een gesprek. 

 

 



Vraag B2: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Doorvragen moet steeds aansluiten bij wat al gezegd is. 

b. Doorvragen kan je gebruiken wanneer zaken niet duidelijk zijn. 

c. Doorvragen kan zowel met open als gesloten vragen. 

d. Het herhalen van wat je gesprekspartner zei, dien je te vermijden. 

 

Vraag B3: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Waarom-vragen kunnen zowel open als gesloten vragen zijn. 

b. Formuleringen zoals ‘zeker weer niet’ kan je beter vermijden omdat dit het gesprek in een 

bepaalde richting kan duwen. 

c. Waarom-vragen kunnen bedreigend over komen. 

d. Vragen die niet aansluiten bij hetgene de gesprekspartner net heeft verteld kan je beter even 

onthouden of opschrijven voor later in het gesprek. 

 

C. Parafraseren van de inhoud 

Vraag C1: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Parafraseren is het kort in eigen woorden weergeven van het belangrijkste wat de ander net 

gezegd heeft. 

b. Een parafrase is veronderstellend (tentatief) van toon. 

c. Bij het parafraseren blijft je intonatie gelijk aan de intonatie die je gesprekspartner gebruikte. 

d. Een parafrase gebeurt in je eigen woorden, je herhaalt niet letterlijk wat de andere zei. 

 

Vraag C2: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Parafraseren heeft een belonende functie, de ander weet dat je goed naar hem/haar 

geluisterd hebt. 

b. In de parafrase herhaal je alles wat de gesprekspartner net gezegd heeft. 

c. Door te parafraseren kan je controleren of je de ander goed begrepen hebt. 



Vraag C3: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Een parafrase is kort en specifiek. 

b. Bij het parafraseren gebruik je geen letterlijke herhalingen. 

c. Er wordt geen enkele waardering/oordeel van wat de ander heeft gezegd, uitgesproken. 

d. Door een veronderstellende (tentatieve) toonzetting benadruk je dat je begrijpt wat je 

gesprekspartner heeft verteld. 

 

D. Reflecteren van gevoelens 

Vraag D1: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Het reflecteren van gevoelens … 

a. zorgt ervoor dat de ander merkt dat zijn/haar gevoelens begrepen en geaccepteerd worden. 

b. geeft een gevoel van veiligheid aan de gesprekspartner. 

c. zorgt ervoor dat het gesprek daarna direct terug op het inhoudelijke kan focussen. 

d. zorgt ervoor dat er wordt nagegaan of de gevoelens juist ingeschat zijn. 

 

Vraag D2: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Mogelijke gevoelssignalen zijn … 

a. neerslaan van de ogen 

b. een ééntonige intonatie 

c. snelheid van praten 

d. blozen 

 

 

 

 



Vraag D3: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Voorkomende fouten bij gevoelsreflecties zijn … 

a. het niet herkennen van de gevoelens van de ander. 

b. verkeerde woordkeuze. 

c. de verkeerde intensiteit. 

d. gebruik maken van de formulering ‘Aan de ene kant voelt u zich …, maar aan de andere kant 

…’ 

 

E. Samenvatten 

Vraag E1: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

a. Na het samenvatten start je onmiddellijk met het volgende onderwerp. 

b. In een samenvatting worden enkel die elementen samengevat die voor het gespreksdoel 

relevant zijn. 

c. Een samenvatting kan structuur brengen door de hoofdzaak van de bijzaken te 

onderscheiden. 

d. Het accent van samenvattingen kan zowel op de feitelijke als op de gevoelsmatige aspecten 

van het verhaal van de ander gaan.  

 

Vraag E2: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Een samenvatting is wenselijk … 

a. wanneer de gesprekspartner veel (ongestructureerde) informatie geeft bij de afronding van 

een deel van een gesprek of helemaal aan het eind ervan. 

b. aan het begin van een vervolggesprek. 

c. op elk mogelijk moment. 

 

 



Vraag E3: Welke van onderstaande uitspraken is NIET correct? 

Een goede samenvatting … 

a. geeft kort in eigen bewoordingen de hoofdelementen uit het gesprek weer. 

b. heeft enkel betrekking op de feitelijke informatie. 

c. heeft een gestructureerd karakter en is inhoudelijk juist. 

d. geeft de andere de kans om te corrigeren of aan te vullen. 

  



Antwoordsleutel 

 

Vraag Antw. Correct? Feedback 

A1 a  Te veel glimlachen kan ertoe leiden dat de gesprekspartner zich niet serieus 

genomen voelt. Zorg voor een juiste dosering tussen fronsen en glimlachen. 

A2 b  Kleine verbale aanmoedigingen zijn zo min mogelijk oordelend van toon en 

inhoud. Bijvoorbeeld: ‘mm, mm’, ‘en toen?’ 

A3 b  Afhankelijk van het soort stilte is het soms beter om de stilte langer te laten 

duren zodat de medewerker uit zijn/haar woorden kan komen of de tijd krijgt om 

na te denken. 

B1 d  Gesloten vragen kunnen zeker gesteld worden tijdens een gesprek. Het hangt 

van het doel of deel van het gesprek af welk type vragen het meest geschikt zijn. 

B2 d  Het laatste deel van de zin vragend herhalen is een handige manier van 

doorvragen. 

B3 a  Waarom-vragen zijn steeds open vragen. 

C1 c  Op het einde van de parafrase laat je je stem even omhoog gaan, op ,die manier 

maak je het veronderstellend (tentatief). 

C2 b  Een parafrase gebeurt in eigen woorden en is niet letterlijk wat de andere zei. 

C3 d  Door een veronderstellende toon ga je na of je het wel begrepen hebt. Je 

gesprekspartner zal hierdoor aangeven of hij dat ook bedoelde. 

D1 c  Het reflecteren van gevoelens heeft als doel om de gesprekspartner te 

stimuleren om zijn/haar gevoelens verder te uiten en te accepteren. 

D2 b  De toonhoogte en het gebruik van intonatie zijn gevoelssignalen. 

D3 d  Het gebruik van de formulering ‘Aan de ene kant voelt u zich …, maar aan de 

andere kant …’ is net een goede manier om gevoelen te reflecteren bij bvb. 

tegenstrijdigheden. 

E1 a  Een samenvatting wordt veronderstellend (tentatief) gesteld zodat de 

gesprekspartner kan corrigeren alvorens over te gaan naar het volgende 

onderwerp. 

E2 c  Een verkeerde timing van samenvatten (bvb te vroeg waardoor de ander nog 

midden in zijn verhaal zit) heeft een storend effect. 

E3 b  Ook gevoelsmatige aspecten kunnen in een samenvatting aan bod komen. 



 

Duid in het vakje ‘correct’ aan of je de vraag al dan niet juist had. Bekijk dan per letter (bijvoorbeeld 

voor vragen A1, A2 en A3) hoeveel foute antwoorden je had. Wanneer je geen fouten maakte kan je 

dit hoofdstuk overslaan. Maakte je 1 fout dan is de feedback misschien voldoende. Je kan facultatief 

het hoofdstuk volgen. Maakte je meerdere fouten dan raden we je aan het hoofdstuk zeker te 

volgen. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende hoofdstukken die bij deze letters horen 

en hoe je dit kan volgen/inoefenen. 

 

A. Luistervaardigheden – aandachtgevend gedrag 

B. Luistervaardigheden – vragen stellen 

C. Luistervaardigheden – parafraseren van inhoud 

D. Luistervaardigheden – reflecteren van gevoelens 

E. Luistervaardigheden – samenvatten 

 

Om deze onderdelen (beter) te beheersen, kan één (of meerdere) van de onderstaande opties 

gebruikt worden: 

 Klassessies over de gespreksvaardigheden: hierbij wordt in klasverband gewerkt rond de 

verschillende onderdelen van de gespreksvaardigheden. 

 E-learning: in de e-learning rond de gespreksvaardigheden kan je de onderdelen waar er nog 

tekorten zijn inoefenen op je eigen tempo. 

 Kennisbank: in de kennisbank vind je meer info over de verschillende onderdelen en kan je 

zelf ook een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling. 

 Spel: in de vorm van een kaartspel dat zowel uitgewerkt is in een online als een papieren 

versie, kan je spelenderwijs de tekorten wegwerken. 

 Portfolio: dit instrument kan je gebruiken om jezelf te evalueren, voor jezelf doelen te 

stellen, … Je kan dit op een flexibele manier gebruiken zodat je enkel gebruik dient te maken 

van wat voor jou specifiek van toepassing is. 

  



Klassessies 

Doelstelling 

- Zorgen dat iedereen een opleiding op maat kan volgen waarbij de inhoud aansluit bij hun 

reeds verworven competenties 

 

Hypotheses 

- Er is een grote verscheidenheid tussen de ambtenaren wat betreft leerstijlen, één oplossing 

die voor iedereen werkt bestaat niet. 

 Om hieraan tegemoet te komen is het nodig dat de leerstof in verschillende vormen 

wordt aangeboden. Het is aangewezen om naast e-learning klassessies aan te 

bieden.  

- Deze hypothese wordt ondersteund door de zelfdeterminatietheorie. Door verschillende 

verwerkingsvormen aan te bieden, wordt namelijk de verbondenheid met de leerstof 

vergroot. Daarnaast wordt de autonomie vergroot, omdat men de eigen manier van leren 

kan kiezen (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005).  

- Uit de interviews blijkt dat respondenten een voorkeursmanier hebben om te leren.   

 “Ik zou precies dan toch kiezen voor zo van die klassieke sessies. Klassikale he. Da’s 

gewoon intenser denk ik. Al kunt ge e-learning natuurlijk altijd en ‘zogezegd’ overal 

doen, maar ik denk dat ik er gewoon niet zo veel van zou herinneren als van met zone 

groep” [Interview respondent 3 - medewerker; 32-35] 

 “E-learning werkt persoonlijk voor mij het beste, maar dat is natuurlijk afhankelijk 

van persoon tot persoon. Maar als je dit thuis allemaal moet doen, dat is toch ook… 

te veel...” [Interview respondent 9&10 - medewerker; 50-52] 

- Uit de vragenlijst en interviews blijkt dat voor veel ambtenaren de afstand van hun werkplek 

naar de opleidingsplek groot is en een belemmering vormt voor het volgen van een 

klassessie.  

 “Me gefrustreerd omda ‘k ik te veel tijd aant verliezen ben die ik op andere dingen 

zou kunnen spenderen […] Ja dan blijft mijn werk liggen om naar Brussel te moeten 

gaan voor een opleiding te volgen die niet van het juiste niveau is bijvoorbeeld” 

[Interview respondent 1 - medewerker; 208- 212] 

 “Wat ik bijvoorbeeld een nadeel vind, was dat we ons moesten inschrijven en dan 

duidde ik aan om ze liefst hier te kunnen volgen om zo weinig mogelijk tijd te 

verliezen en dan werd ik in Brussel ingeschreven en dan ga ik voor een halve of een 

hele dag naar Brussel …” [Interview respondent 5 - leidinggevende; 59-62] 



 Een oplossing hiervoor is een beperkt aantal ambtenaren van verschillende FOD’s op 

te leiden tot ‘Opleider Gespreksvaardigheden’, zodat deze ambtenaren in de eigen 

FOD gespreksvaardigheden kunnen aanleren en verbeteren bij hun collega’s. Om de 

kwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat de Opleiders Gespreksvaardigheden 

regelmatig worden uitgenodigd voor bijscholings- en intervisiebijeenkomsten.    

 

Nagaan of de hypotheses worden ondersteund:  

Na het invoeren van de klassessies dient te worden nagegaan in welke mate het instrument een 

meerwaarde is. Als de klassessies onvoldoende blijken te werken, dient te worden nagegaan wat 

hiervan de oorzaak is.  

- Zijn alle ambtenaren bekend met de mogelijkheid van de klassessies en weten ze dat deze 

worden gegeven door een opleider binnen en op hun FOD? Dit kan worden nagevraagd op 

bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. 

 Indien dit niet het geval is, kan hier extra aandacht aan worden besteed door middel 

van interne communicatiemiddelen zoals e-mail, posters op de werkvloer, 

nieuwsbrieven, enzovoort.  

- Weten alle ambtenaren wie de ‘Opleider(s) Gespreksvaardigheden’ zijn binnen hun FOD? Dit 

kan bijvoorbeeld worden nagegaan door het aan een aantal willekeurige medewerkers te 

vragen.  

 Indien dit niet het geval is, kan de opleider zichzelf meer bekendheid geven door 

bijvoorbeeld langs te gaan op verschillende afdelingen en zichzelf en de klassessies 

kort voor te stellen.  

- Zijn de klassessies op ruime tijden beschikbaar en is de inschrijvingsprocedure bekend en 

eenvoudig? Dit kan worden nagevraagd op bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.  

 Indien dit niet het geval is, kan er bijvoorbeeld worden gekozen om een extra 

‘Opleider Gespreksvaardigheden’ op te leiden en moet de inschrijvingsprocedure 

worden hervormd. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van online tools.  

- Worden opleiders goed opgeleid? Is er bijvoorbeeld zowel aandacht voor inhoudelijke als 

didactische aspecten tijdens de opleidings- en bijscholingsbijeenkomsten? Dit kan worden 

nagegaan door een grondige analyse te maken van de klassessies door onder andere 

observaties en gesprekken met degenen die worden opgeleid.  

 Indien dit niet het geval is, zal de opleiding moeten worden herzien. Dit kan worden 

gedaan door enerzijds degenen die worden opgeleid te bevragen (‘Worden er 

verschillen ervaren tussen de dagdagelijkse praktijk en de theorie?’) en overige 

ambtenaren (‘Wordt er aangesloten bij de noden van de ambtenaren?’). 



- Zijn de opleiders capabel genoeg? Spelen ze bijvoorbeeld in op de noden van de cursisten en 

kunnen ze de groep managen? Dit kan worden nagegaan door bijvoorbeeld gesprekken met 

of eenvoudige evaluatievragenlijsten aan de ambtenaren die de klassessies volgen op hun 

eigen FOD.   

 Indien dit niet het geval blijkt te zijn, kunnen er andere ambtenaren in Brussel 

opgeleid worden.  

 

Format 

Vanwege tijds- en afstandsefficiëntie is het voorstel om per FOD een of enkele ambtenaren 

(afhankelijk van de grootte van de FOD) te selecteren die in Brussel een gedegen opleiding krijgen 

over gespreksvaardigheden. Deze ambtenaren kunnen worden geselecteerd op basis van interesse, 

motivatie en vaardigheden. Het doel van deze opleiding is dat deze ambtenaren worden opgeleid tot 

‘Opleider Gespreksvaardigheden’ (in tekst: opleider), zodat zij zelf binnen hun eigen FOD ambtenaren 

(in tekst: ambtenaren) kunnen opleiden/trainen in klassessies (zie onderstaande figuur). Het is 

belangrijk dat in de opleiding van de opleiders zowel inhoudelijke als didactische vaardigheden aan 

bod komen.  

 

In het vervolg van deze tekst wordt ingegaan op de opleiding van de ambtenaren, dus werkvormen 

die de opleider kan gebruiken bij het overbrengen van de kennis aan de ambtenaren (Ebbens & 

Ettekoven, 2013).  

 

 

Overbrengen van kennis: 

- Kennis kan het best overgebracht worden door werkvormen waarin samenwerkend leren 

centraal staat. Samenwerkend leren is de meest effectieve werkvorm in vergelijking met 

competitief en individueel leren (Ebbens & Ettekoven, 2013). Samenwerkend leren bevordert 



het actief leren. Het is voor lerenden aantrekkelijk wanneer er overlegd mag worden en de 

lerenden krijgen meer verantwoordelijkheid. Dit vergroot de verbondenheid en motivatie. 

- Daarnaast is het belangrijk dat de werkvorm aansluit bij de kennis die overgebracht dient te 

worden (Ebbens & Ettekoven, 2013). Globaal zijn er drie vormen van leren. Wanneer het 

leren gericht is op het gebruik van kennis in een nieuwe, onbekende situatie, zijn creatieve 

leeractiviteiten aangewezen. Wanneer het leren gericht is op het ophalen en activeren van 

bestaande kennis en/of het verbinden van nieuw verworven kennis met de reeds aanwezige 

kennis, zijn integrerende leeractiviteiten aangewezen. Wanneer het leren gericht is op 

beheersing, zijn leeractiviteiten aangewezen waarin herinneren en onthouden centraal 

staan.  

- Voorbeelden werkvormen samenwerkend leren gericht op onthouden  

o Enkele veelgebruikte leeractiviteiten die gericht zijn op onthouden en beheersen zijn 

luisteren, uitleg krijgen, oefenen, enzovoort.  

o Een voorbeeld van samenwerkend leren gericht op onthouden kan zijn om met een 

tweetal of klein groepje bij elkaar te gaan zitten en elkaar de informatie uit de 

klassessie of het voorbereidende leeswerk te overhoren. Een ander voorbeeld is om 

aan de hand van een stukje video of uitleg van de opleider in een tweetal een aantal 

vragen te maken en deze uit te wisselen met een ander tweetal en dan hun vragen 

proberen te beantwoorden.  

- Voorbeelden werkvormen samenwerkend leren gericht op begrijpen  

o Een veelgebruikte leeractiviteit die gericht is op begrijpen, is hardop zeggen wat je 

denkt.  

o Een voorbeeld van samenwerkend leren gericht op begrijpen is tegen een collega in 

eigen woorden vertellen of samenvatten wat er net door de opleider is gezegd of de 

inhoud van een video. Een ander voorbeeld is tegenover een collega 

beargumenteren waarom jij in een bepaalde situatie op die specifieke manier zou 

reageren en daarna de rollen omwisselen.  

- Voorbeelden werkenvormen samenwerken leren gericht op integreren 

o Leeractiviteiten die gericht zijn op integratie richten zich vooral op onderdelen van 

de informatie die over langere tijd onthouden moet worden. Dit zijn vaak de 

onderliggende principes van een theorie of belangrijke vaardigheden.  

o Een voorbeeld van samenwerkend leren gericht op integratie is een leergesprek over 

dagelijkse situatie in relatie tot gespreksvaardigheden (praktijksituatie bespreken 

met mogelijke oplossingen). Ook kan er in groepjes een woordspin of woordkaart 

worden gemaakt rond gespreksvaardigheden, bijvoorbeeld opgesplitst naar soort 



gesprek (evaluatie, functionering, planning). Ook kan de opleider 

praktijksituaties/cases inbrengen of tonen op video waarna er in groepjes of 

tweetallen voorspeld moet worden wat de reactie van de gesprekspartner zal zijn.  

- Voorbeelden werkvormen samenwerkend leren gericht op creatief toepassen (transfer) 

o Bij creatief toepassen krijgen de ambtenaren/cursisten de opdracht met de 

informatie die ze tot nu toe geleerd hebben, een nieuw probleem op te lossen. Het is 

belangrijk dat de opleider de cursisten erop wijst dat het probleem op deze wijze nog 

niet eerder aan orde is geweest en dat de cursisten daar zelf (eigen) originele en 

creatieve oplossingen voor moeten zoeken.  

o Een voorbeeld van samenwerkend leren gericht op creatief toepassen is een duo- of 

groepsopdracht waarbij cursisten een evaluatie-instrument moeten ontwikkelen om 

gespreksvaardigheden te evalueren. Ook het in groepjes evalueren van een echt 

gesprek of eerst individueel en dit daarna met elkaar bespreken zijn hier 

voorbeelden van.   

 

Aandachtspunten bij klassessies:  

Bij de klassessies kan het samenwerkend leren bevorderd worden door formele coöperatieve 

leergroepen te vormen. Binnen deze leergroepen werken de cursisten samen in het realiseren van 

gezamenlijke leerdoelen. De cursisten zorgen er binnen de eigen groep voor dat elke cursist de 

leertaak met succes uitvoert. Bij een klassessie is het van belang dat de leraar:  

- De leerdoelen specificeert 

- Bepaalde eisen stelt aan de groepssamenstelling en groepsgrootte 

- De leertaak duidelijk maakt aan de leerlingen 

- De voortgang van het leren bewaakt, feedback en hulp geeft. 

- Het leerproces en groeiproces met de cursisten evalueert.  

Hiermee wordt voldaan aan de 5 basiskenmerken die groepswerk tot coöperatieve leergroepen 

maakt: positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe interactie, 

sociale vaardigheden en evaluatie van het groepsproces (Johnson en Johnson, 1999).  
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Voorbeeld uitwerking: 

Doelstellingen:  

- de deelnemer aan de klassessies weet welke gesprekstechnieken er zijn en kan deze toepassen 

- de deelnemer aan de klassessies weet welke invloed een gesprekstechniek kan hebben op de 

reactie van de gesprekspartner 

 

Stap (Gagné Briggs) Activiteit/omschrijving 

Aandacht 

 

De klassessie beginnen met een aandachtstrekker, bijvoorbeeld een 

eyecatcher, humor, persoonlijk aanspreken of deelnemers gelijk laten 

participeren. Concreet: bijvoorbeeld een humoristisch filmpje over 

gesprekstechnieken, recent krantenartikel, bij binnenkomst van de 

deelnemers zelf gelijk overduidelijk verkeerd beginnen of de deelnemers 

zich aan elkaar (buurvrouw/buurman) kort laten voorstellen waarna de 

buurman/buurvrouw aan de groep moet vertellen wie de ander is.  

Doelstellingen 

kenbaar maken 

De doelstellingen van de les kenbaar maken. Eventueel kan eerst worden 

gevraagd wat men verwacht van de klassessie om daarna de 

doelstellingen kenbaar te maken.   

Voorkennis activeren 

 

Navragen aan de deelnemers wat ze al weten over 

gespreksvaardigheden. Zie hierboven bij voorbeelden van werkvormen 

gericht op integreren.  

Materiaal aanbieden 

 

Afhankelijk van de gekozen werkvormen (zie verder bij inoefenen) moet 

er een keuze worden gemaakt voor het materiaal. Concreet kan dit 

bijvoorbeeld een tekst zijn of een stukje video.  

Ondersteuning bieden 

 

Wanneer de deelnemers de werkvormen uitvoeren, kan de opleider 

rondlopen en vragen beantwoorden wanneer deze er zijn.  

Inoefenen 

 

Materiaal kan aangeboden worden in verschillende werkvormen. Zie de 

voorbeelden van werkvormen bij leren gericht op onthouden en leren 

gericht op begrijpen. 

Feedback geven 

 

Na het uitvoeren van de opdrachten/werkvormen kan er (klassikaal) per 

groepje worden besproken hoe de opdracht is uitgevoerd. De opleider 

kan dan feedback geven. De opleider kan ook tijdens het uitvoeren van 

de opdrachten rondlopen en feedback geven (direct en specifiek), 

wanneer hij ziet dat een groepje of iemand van het groepje de verkeerde 

kant op gaat bij het uitvoeren van de opdracht.  



Assessment 

 

Na het uitvoeren van de opdrachten/werkvormen kan er klassikaal 

worden geëvalueerd. Ook kan er gebruikt worden gemaakt van het 

portfolio.  

Retentie en transfer 

verbeteren 

Voor het stimuleren van retentie en transfer zie voorbeelden bij 

werkvormen gericht op creatief toepassen (transfer). Ook rollenspellen 

kunnen gebruikt worden om de verschillende technieken te integreren 

en transfer te verbeteren. De rollenspellen kunnen klassikaal worden 

gedaan (1 leidinggevende en 1 geëvalueerde) waarbij de rest van de 

groep het gesprek observeert en opschrijft wat goed ging en wat minder, 

maar kunnen ook in groepjes van bijvoorbeeld 3 of 4 worden gedaan 

waarbij de rollen telkens worden gewisseld. Op deze werkvormen kan er 

feedback worden gegeven door de rest van de groep en de opleider 

(specifiek en vlak na de opdracht/het rollenspel).  

  



E-learning 

Doelstelling 

- Het aanleren van gesprekstechnieken binnen een flexibele en veilige leeromgeving  

- Het efficiënt inzetten van de leeromgeving, door ze tijd- en plaatsonafhankelijk te maken 

Hypotheses 

- Er is een sterke verscheidenheid tussen de ambtenaren wat betreft leerstijlen, hierop 

inspelen is niet altijd mogelijk.  

“E-learning werkt persoonlijk voor mij het beste, maar dat is natuurlijk afhankelijk van 

persoon tot persoon. Maar als je dit thuis allemaal moet doen, dat is toch ook… te 

veel...” [Interview respondent 9 & 10- medewerker; 50-52] 

- De voorkeuren bij de inrichting van de leeromgeving blijken makkelijker beïnvloedbaar dan 

de leerstijl (Curry, 1983). Het is dus interessant een leeromgeving te ontwikkelen die toch 

voldoende autonomie laat in het doorlopen van het leerproces.  

“Ik denk ook gewoon dat dat niet interessant is. Ge zit zo ook maar gewoon een hele 

tijd naar uw scherm te staren. Het moet al echt boeiend zijn om te blijven volgen. Ik 

kijk thuis ook niet naar websites die me niet kunnen boeien he, allez…” [Interview 

respondent 4 - medewerker; 33-36] 

- Zo biedt een e-learningtraject bijvoorbeeld de mogelijkheid om te differentiëren in 

leertempo, maar is ook een leeromgeving gebaseerd op blended learning. Dit betekent dat 

binnen deze leeromgeving toch een veelheid aan werkvormen en leeractiviteiten kunnen 

plaatsvinden (D’Haese & Valcke, 2005). 

- Het inzetten van de e-learning valt niet enkel terug op het aanleren van kennis, maar moet 

een breder format zijn. Het is belangrijk dat lerenden elkaar feedback en advies moeten 

kunnen geven (Verloop & Lowyck, 2003). Een communicatiekanaal (bijvoorbeeld een 

overlegforum) opzetten binnen de leeromgeving is dus noodzakelijk. Op die manier 

bevordert het e-learningtraject niet enkel de zelfwerkzaamheid, maar biedt het ook 

mogelijkheden tot samenwerken en samen leren (Standaert, Troch, Peeters & Piedfort, 

2006). 

“Ja als ge nu moest kiezen van beide opleidingen, die klassessies en die e-learning 

[…]Dan die klassikale, da wel, daar steekt ge nog iets van op. Waarom? Bedoel, daar 

hebt ge nog een weerwoord, dan kunt ge nog eens praten met collega’s, de ene 

vertelt eens iets wat hij tegen gekomen is, daar hebt ge dan toch meer aan dan aan e-

learning […]” [Interview respondent 2 - leidinggevende; 63-70] 



- Uit de interviews en de vragenlijsten blijkt dat voor ambtenaren de afstand van hun werkplek 

naar de opleidingsplek een drempel is om deel te nemen aan de klassieke opleidingen.  

“Me gefrustreerd omda ‘k ik te veel tijd aant verliezen ben die ik op andere dingen 

zou kunnen spenderen […] Ja dan blijft mijn werk liggen om naar Brussel te moeten 

gaan voor een opleiding te volgen die niet van het juiste niveau is bijvoorbeeld” 

[Interview respondent 1 - medewerker; 208-212] 

 

- Het gebruik van e-learning  maakt het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren 

(D’Haese & Valcke, 2005). In het kader hiervan kan ook nagedacht worden om een 

gebruiksvriendelijke app te (laten) ontwikkelen. Mits een degelijke intenetverbinding, zou de 

e-learning dan bijvoorbeeld ook kunnen gebruikt worden tijdens de woon-werk-

verplaatsingen. 

Nagaan of de hypotheses worden ondersteund:  

Na het invoeren van de e-learning dient te worden nagegaan in welke mate het instrument een 

meerwaarde is. Als de e-learning onvoldoende blijkt te werken, dient te worden nagegaan wat 

hiervan de oorzaak is.  

- Zijn alle ambtenaren bekend met de mogelijkheid van de e-learning en kennen ze er de voor- 

en nadelen van? Dit kan worden nagevraagd op bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. 

 Indien dit niet het geval is, kan hier extra aandacht aan worden besteed door middel 

van interne communicatiemiddelen zoals e-mail, posters op de werkvloer, 

nieuwsbrieven, enzovoort.  

- Is het e-learningtraject makkelijk te volgen? Zijn de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals 

degelijke infrastructurele middelen en tijd vervuld? Ook dit kan worden nagevraagd op 

bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.  

 Indien dit niet het geval is, moet er afgewogen worden of het gemiste publiek door 

deze niet-vervulde voorwaarden voldoende groot is te investeren in extra 

infrastructuur. Hierbij aansluitend moet ook bekeken worden hoe het e-

learingtraject zich kan verhouden met thuiswerken. Op die manier belast het e-

learningtraject niet de server van de werkplek.  

Format 

Verloop & Lowyck (2003) vonden 4 functies die terug dienen terug te komen in een e-learningtraject. 

Deze vier functies zijn de volgende: 

(1) Kennis wordt op een gestructureerde manier geplaatst en aangeboden, 

(2) Er is een communicatiefunctie voorhanden, 



(3) Er zit een toetsdeel in, en 

(4) Een managementdeel waarin leerdoelen gekoppeld worden aan de cursusopbouw, de 

cursusrooster opgemaakt wordt, etc. 

 

De kennis wordt op een gestructureerde manier geplaatst en aangeboden door de leerstof in 

verschillende modules aan te bieden. Hierbij geven we zelfs, door de kieswijzer gesprekstechnieken 

de mogelijkheid om de reeds opgedane leerstof over te slaan en zo motivatie hoog te houden. Bij het 

voorzien van een communicatiefunctie stellen we voor om een online forum te creëren waar 

lerenden vragen kunnen posten, ervaringen en ideeën uitgewisseld kunnen worden en er ook een 

(informele) peerfeedback kan ontstaan. Een toetsdeel wordt telkens voorzien aan het einde van 

iedere module. Idealiter suggereren we een toetsdeel waarbij enkele audiovisuele simulaties worden 

getoond van gesprekken, dat wordt stopgezet net voor een reactie. In een open vraag kan dan 

gepeild worden naar de reactie die de lerende zou geven. Deze antwoorden worden dan voorzien 

van feedback en een quotering door iemand van OFO die de inhoud wat betreft de 

gesprekstechnieken kent. Het managementdeel is in beheer van OFO en behelst voornamelijk het 

beheer van de verschillende modules. 

 

De modules worden vormgegeven aan de hand van het 4C-ID-model (Van Merriënboer, 1997). Van 

Merriënboer beschrijft vier elementen die de blauwdruk vormen van een instructional design: (1) 

taken, (2) deeltaakoefeningen, (3) ondersteunende informatie en (4) ‘just-in-time’ informatie. 

 

Taken 

 

De taken zijn reeds geordend als ‘modules’, bijvoorbeeld ‘luistervaardigheden’. Binnen iedere 

module worden enkele aspecten (bijvoorbeeld ‘parafraseren van de inhoud’) aangeleerd aan de hand 

van taken met eenzelfde moeilijkheidsgraad, maar met steeds minder ondersteuning. Dit principe 

baseert zich op scaffolding waarbij niet meer ondersteuning aangeboden wordt dan nodig en in 

theorie ook steeds minder ondersteuning (Verloop & Lowyck, 2003). Op deze manier wordt ook 

invulling gegeven aan de ‘zone van naaste ontwikkeling’ die lerenden motiveert en stimuleert door af 

te stemmen op wat de lerende nog net niet zelfstandig kan, maar met ondersteuning wel (Vygotsky, 

1987). 

 

Deeltaakoefeningen 

 



Per aspect (wat Van Merriënboer deeltaakoefeningen zou noemen) wordt eerst instructie gegeven. 

De e-learning slaat de weg in van multimediale instructie en moet dan ook geënt worden op 

aspecten hiervan. 3 aspecten moeten hierbij in acht genomen worden (Mayer, 2011): 

- Lerenden hebben verschillende kanalen voor het verwerken van verbale en visuele 

informatie, 

- Lerenden hebben per kanaal slecht beperkte capaciteit om informatie te verwerken, en 

- Betekenisvol leren ontstaat pas wanneer lerenden de informatie actief verwerken. 

 

Onderstaande figuur stelt het theoretische model voor waarop multimediale instructie geënt kan 

worden. Het stelt twee kanalen voor (verbale en visuele kanaal), drie geheugens (sensorisch, werk-, 

en lange termijngeheugen) en vijf cognitieve processen (woorden selecteren, beelden selecteren, 

woorden organiseren, beelden organiseren en integreren). 

 

 

Cognitive theory of multimedia learning (Mayer, 2008,2011; Mayer & Moreno, 2003) 

 

De uitdaging voor het ontwerpen van effectieve multimediale instructie is dus duidelijk: betekenisvol 

leren vereist dat de lerende geschikte cognitieve processen doorloopt tijdens het leren, maar de 

capaciteit van lerenden om informatie te verwerken is in elk kanaal gelimiteerd. Als deze capaciteit 

overschreden wordt, spreken we van congitive overload (Sweller, 2005) wat ervoor zorgt dat het 

leren niet meer effectief en betekenisvol kan zijn. 

 

Vertrekkend vanuit de cognitive theory of multimedia learning (Mayer, 2008, 2011; Mayer & 

Moreno, 2003) en met in achtname van de cognitive load theory (Sweller, 2005) zijn drie 

voorwaarden essentieel om tot effectief leren te komen, deze voorwaarden zijn eveneens het 

vertrekpunt voor het design. Ten eerste moet zoveel als mogelijk vermeden worden dat cognitieve 

processen aan de gang zijn die geen bijdrage vormen aan de instructie. Ten tweede moet er gewaakt 

worden over de hoeveelheid verwerkingscapaciteit die nodig is om de leerstof verwerkt te krijgen. 

Dit mag immers niet meer zijn dan de beschikbare capaciteit. Ten slotte moet generatieve 



verwerking bevorderd worden. Dit is de verwerking die de informatie verwerkt tot verstaanbaar en 

begrijpelijk materiaal. 

In onderstaande tabel staan de principes (en dus ook de richtlijnen voor het design) om storende 

cognitieve processen zoveel als mogelijk te vermijden. 

 

Principe Uitleg Referentie 

Coherentie Verwijderen van storende, onnodige woorden 

en beelden 

Halpern, D., Graesser, A. 

& Hakel, M. (2007) 

Tijdelijke 

convergentie 

Biedt overeenkomstige beelden en gesproken 

tekst aan op hetzelfde moment 

Halpern et al. (2007) 

Signaleren Benadruk de essentiële woorden en beelden Mayer (2005) 

Redundantie Biedt beelden aan met gesproken tekst, eerder 

dan met geschreven tekst 

Mayer (2005) 

Principes om storende cognitieve processen te vermijden 

 

Uit bovenstaand principes is het duidelijk dat er best zo weinig mogelijk geschreven tekst gebruikt 

wordt. Dit zou immers zorgen voor cognitive overload omdat zowel lezen als kijken hetzelfde 

verwerkingskanaal gebruiken. Tekstuele informatie wordt dus beter zoveel als mogelijk auditief 

aangeboden. Als er toch extra informatie nodig is, bijvoorbeeld om aan te geven of een reactie in een 

gesprek een goede of een slechte reactie is, wordt de voorkeur gegeven aan pictografische 

informatie (Mayer, Mautone & Prothero, 2002). De voorkeur om geen extra tekstuele informatie aan 

te bieden volgt uit het multimediaprincipe (Fletcher & Tobias, 2005) dat stelt dat het onthouden van 

pictografische informatie vaak veel efficiënter is dan het onthouden van (extra) tekstuele informatie. 

 

Principe Uitleg Referentie 

Segmentatie Deel gehelen op in onderdelen Halpern, D., Graesser, A. 

& Hakel, M. (2007) 

Pretraining Probeer op voorhand de sleutelelementen aan 

te leren 

Mayer (2005) 

Redundantie Biedt beelden aan met gesproken tekst, eerder 

dan met geschreven tekst 

Mayer (2005) 

Principes om de essentiele cognitieve processen te managen en cognitieve overload te vermijden 

 



Bovenstaande principes kunnen overload voorkomen en erover te waken dat de cognitieve 

processen ondersteund worden die nodig zijn voor de mentale representatie van de essentiële 

leerstof. 

 

Principe Uitleg Referentie 

Personalisatie Gebruik woorden uit conversatiestijl (bv. gebruik 

eerder ‘ik’ en ‘jij’ dan uit de derde persoon te 

spreken 

Mayer (2005) 

Stem Hanteer menselijke spraak in plaats van 

machinale stemmen 

Mayer (2005) 

Tabel x: Principes om generatieve verwerking te bevorderen 

 

 

‘Just-in-time’ informatie 

 

We beschouwen de ‘Just-in-time’-informatie binnen deze e-learning voornamelijk als een concept 

van guidance. Deze guidance zouden we kunnen vormgeven als een animated agent (Moreno, 2005) 

die de lerende gidst doorheen de instructie en de oefeningen. Tobias (2009) stelde al dat zo’n agent 

ervoor zorgt dat de guidance vertaald wordt naar instructional support en op die manier mee vorm 

geeft aan principes als scaffolding binnen de leeromgeving. Het lijkt aangewezen deze animated 

agent ook te doen ‘leven’. Een animated agent is effectiever als het menselijke gebaren en 

gedragingen vertoont (Hostetter, 2011). Dit principe wordt ook wel het embodiment principle 

genoemd.  

 

Deze animated agent is bovendien van bijzondere waarde voor personen die veel tijd verliezen bij 

het leren navigeren doorheen een technische leeromgeving (Virvou & Katsionis, 2008). 

 

Ondersteunende informatie 

 

De ondersteunende informatie is de achtergrondinformatie. Deze informatie moet voortdurend 

beschikbaar zijn tijdens het uitoefenen van de (deel)taken. De kennisdatabank is hiervoor ideaal. In 

de kennisdatabank wordt algemene theoretisch informatie gebundeld en beschikbaar gemaakt. Er zal 

echter wel bekeken moeten worden op welke manier steeds meer informatie uit de kennisbank 

beschikbaar gesteld wordt, het is namelijk niet wenselijk dat lerenden de antwoorden op de vragen 



die ze krijgen binnen één module al kunnen aflezen uit de kennisdatabank. Deze kennisdatabank zou 

voor lerenden in de e-learning dus gradueel beschikbaar gesteld moeten worden. 

 

 DESIGN 

 

Alle bovenstaande informatie moet idealiter samengebracht worden in het design van de e-learning. 

Eerst en vooral zijn drie onderdelen te onderscheiden binnen de leeromgeving van de e-learning: (1) 

de modules, (2) een forum en (3) de kennisdatabank. 

 

De modules zijn de lessen, inhoudelijk opgedeeld, en de evaluatie aan het einde van de module. Het 

forum moet dienen als plek waar (peer)feedback gegeven kan en waar vragen en ideeën uitgewisseld 

kunnen worden. De kennisdatabank moet (gradueel) beschikbaar zijn ter ondersteuning en om op te 

kunnen terugvallen om te herhalen, of indien nodig te remediëren. Het is dus ook voortdurend 

mogelijk tijdens de animaties, via een hyperlink, een kijkje te nemen in de kennisdatabank. 

 

We stellen voor een animated agent de lerende te laten bijstaan in het navigeren doorheen de 

volledige leeromgeving. Deze agent wordt best zoveel mogelijk menselijke gelijkenissen gegeven. 

 

De modules (de lessenreeksen) zijn opgedeeld in een aantal aspecten. Zo is de module 

‘Luistervaardigheden’ opgedeeld in een aantal aspecten, zoals ‘aandachtgevend gedrag’ en ‘vragen 

stellen’. We stellen voor dat per aspect een viertal animaties worden gemaakt. De eerste animatie 

(pretraining) introduceert kernbegrippen en sleutelelementen die aan bod zullen komen in het 

desbetreffende aspect. 

 

De animaties zelf zijn best zo clean mogelijk. Dit om cognitieve overload te vermijden en de essentie 

van de lessenreeks te kunnen benadrukken. De animaties worden begeleid door een menselijke 

stem, die spreekt vanuit eerste en tweede persoon, niet vanuit de derde persoon. 

 



De animated agent begeleidt de lerende doorheen de verschillende animaties en vertelt telkens  wat 

er te doen staat bij elke animatie. De instructie wordt gegeven aan de hand van deze animaties, 

waarin zowel goede als slechte voorbeelden worden getoond. Dit kan eventueel aangetoond worden 

met pictogrammen op de animatie, of toegelicht worden door de menselijke stem die de animaties 

begeleidt. Doorheen de verschillende animaties, wordt steeds minder toelichting gegeven. Hierdoor 

leert de lerende gradueel meer zelf en wordt hij/zij steeds voldoende uitgedaagd. 

 

Op het einde van de module krijgt de lerende enkele onvolledige animaties voorgeschoteld. De 

lerende moet een mogelijke, goede, reactie bedenken en deze invullen. Deze reacties worden van 

feedback voorzien en gequoteerd door iemand van OFO. 
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Voorbeeld uitwerking: 

Doelstellingen:  

- de lerende leert welke gesprekstechnieken er zijn en kan deze toepassen 

- de lerende leert begrijpen welke invloed een gesprekstechniek kan hebben op de reactie van de 

gesprekspartner 

 

Stap (Gagné Briggs) Activiteit/omschrijving 

Aandacht 

 

De eerste animatie (pretraining) dient de sleutelelementen en 

kernbegrippen te introduceren. Om hiermee de aandacht te trekken, kan 

hier een rol weggelegd zijn voor de animated agent. Deze kan met wat 

korte, humoristische  voorbeelden deze sleutelbegrippen aankaarten. 

Doelstellingen 

kenbaar maken 

De doelstellingen van de les kunnen kenbaar gemaakt worden bij het 

selecteren van de juiste module.  

Voorkennis 

activeren 

 

De voorkennis activeren kan door aan het begin van elke animatie te 

stimuleren een blik te werpen op de (gradueel beschikbaar gemaakte) 

kennisbank. Op die manier hebben de lerenden nog eens bekeken welke 

leerstof ze reeds kennen. 

Materiaal aanbieden De animaties worden afgespeeld.  

Ondersteuning 

bieden 

 

De animated agent begeleidt de lerende in zijn/haar tocht doorheen de 

verschillende animaties. De agent duidt ook regelmatig dat de lerende te 

allen tijde opnieuw een kijkje kan nemen in de kennisbank of vragen kan 

stellen op het forum. 

Inoefenen 

 

Bij iedere animatie wordt telkens de tijd gelaten voor de lerende om zelf een 

mogelijke reactie te formuleren. Op die manier oefenen de lerenden de 

gesprekstechnieken.  

Feedback geven 

 

Na het formuleren van een reactie worden enkele goede en slechte 

mogelijkheden gegeven. De lerende kan op die manier zijn reactie 

vergelijken. De goede en slechte mogelijkheden worden ook kort toegelicht 

aan het einde van iedere animatie. Zo heeft de lerende voldoende input om 

zijn antwoord te evalueren. 

Assessment 

 

Op het einde van iedere module krijgt de lerende enkele onvolledige 

gesprekken voorgeschoteld. Hij/zij dient dan op een open vraag een reactie 

te formuleren waarvan hij/zij denkt dat het een afdoende antwoord is. Dit 

antwoord wordt van feedback voorzien en (eventueel) gequoteerd door 



OFO. 

Retentie en transfer 

verbeteren 

Door het gebruik van de animaties, gebaseerd op realistische gesprekken, 

wordt transfer bevorderd. 

  



Kennisbank 

Doelstelling 

- Zorgen dat iedereen kennis heeft over de evaluatiecyclus en gesprekstechnieken waarbij de 

inhoud aansluit bij hun reeds verworven competenties.  

- Motivatie bevorderen om aan de eigen competenties te werken door aan de basisbehoeften 

van mensen te voldoen (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005): 

 Autonomie: het doelpubliek krijgt de mogelijkheid om zelf te kiezen of ze informatie 

uit de kennisbank willen gebruiken. Daarnaast is er binnen de kennisbank de keuze 

welke informatie wel of niet gebruikt wordt.  

 Verbondenheid: de verstrekker van de opleidingsmogelijkheden toont belangstelling 

voor de individuele noden en werksituaties door een verscheidenheid aan 

keuzemogelijkheden te bieden voor de verwerking van dezelfde inhouden. Daarnaast 

kan iedereen zelf expertise en ervaringen inbrengen in de kennisbank en dit delen 

met anderen. Mensen kunnen dus zelf mee vormgeven aan de inhoud van de 

kennisbank wat de verbondenheid en daarmee de motivatie voor juiste 

gesprekstechnieken vergroot.  

 Het gevoel hebben competent te zijn: door de gebruikers de mogelijkheid te geven 

op elkaar te kunnen reageren en elkaar te kunnen helpen.   

 

Hypotheses 

- Er is een grote verscheidenheid tussen de ambtenaren wat betreft leerstijlen, één oplossing 

die voor iedereen werkt bestaat niet. 

 Om hieraan tegemoet te komen is het nodig dat de leerstof in verschillende vormen 

wordt aangeboden zodat de motivatie verhoogd wordt.  

 Deze hypothese wordt ondersteund door de zelfdeterminatietheorie. Door 

verschillende verwerkingsvormen aan te bieden, wordt namelijk de verbondenheid 

met de leerstof vergroot. Daarnaast wordt de autonomie vergroot, omdat men de 

eigen manier van leren kan kiezen (Gagné & Deci, 2005). Ook het competentiegevoel 

wordt vergroot door het samenwerkend leren.  

- Deze hypothese wordt ook ondersteund door de resultaten van de vragenlijst en interviews. 

Uit de vragenlijst blijkt namelijk dat er verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën voor 

‘Educational Compatibility’ en Effort Exceptations’. 

- Uit de interviews blijkt dat respondenten een voorkeursmanier hebben om te leren.   



 “Ik zou precies dan toch kiezen voor zo van die klassieke sessies. Klassikale he. Da’s 

gewoon intenser denk ik. Al kunt ge e-learning natuurlijk altijd en ‘zogezegd’ overal 

doen, maar ik denk dat ik er gewoon niet zo veel van zou herinneren als van met zone 

groep” [Interview respondent 3 - medewerker; 33-36] 

 “E-learning werkt persoonlijk voor mij het beste, maar dat is natuurlijk afhankelijk 

van persoon tot persoon. Maar als je dit thuis allemaal moet doen, dat is toch ook… 

te veel...” [Interview respondent 9&10 - medewerkers; 50-52] 

- Tijdsgebrek is een belangrijke drempel (Facteau, Dobbins, Russell, Ladd., & Kudisch, 1995) 

(zie Kieswijzer gesprekstechnieken). Dit blijkt uit de resultaten van de interviews:  

 “Me gefrustreerd omda ‘k ik te veel tijd aant verliezen ben die ik op andere dingen 

zou kunnen spenderen […] Ja dan blijft mijn werk liggen om naar Brussel te moeten 

gaan voor een opleiding te volgen die niet van het juiste niveau is bijvoorbeeld” 

[Interview respondent 1 - medewerker; 208-212] 

 “Wat ik bijvoorbeeld een nadeel vind, was dat we ons moesten inschrijven en dan 

duidde ik aan om ze liefst hier te kunnen volgen om zo weinig mogelijk tijd te 

verliezen en dan werd ik in Brussel ingeschreven en dan ga ik voor een halve of een 

hele dag naar Brussel …” [Interview respondent 5 - leidinggevende; 59-62] 

 Een kennisbank kan ervoor zorgen dat ambtenaren op een effectieve manier kennis 

kunnen vergaren die zij nodig hebben. Hierdoor wordt tijd bespaard, omdat 

ambtenaren selectief kunnen zoeken naar kennis die zijzelf nodig hebben of 

waardevol achten. Daarnaast is de kennis beschikbaar, wat het gericht zoeken 

vergemakkelijkt. De ambtenaren worden dus tijdens hun werk ondersteund.  

- De voorkennis van de ambtenaren is zeer verschillend. Deze hypothese wordt ondersteund 

door de resultaten uit de interviews. Meerdere respondenten geven aan dat ze de opleiding 

niet als een meerwaarde zien en er weinig van hebben geleerd. 

 “Ja vooral dat ik al mijn ander werk moet laten liggen. En ik haat dat echt. Want het 

lijkt echt meestal niet nuttig wat er gebeurt en dan moet ge de volgende dagen extra 

hard werken omdat ge die’n dag kwijt bent gespeeld aan iets wat ge precies niet echt 

nuttig hebt gevonden. Da’s soms echt niet leuk.” [Interview respondent 4 - 

medewerker; 62-65] 

 “Nutteloos ja want en ook omdat de, ja ge draagt er eigenlijk weinig van bij allé ikke 

toch” [Interview respondent 2 - leidinggevende; 251-252] 

 Een kennisbank geeft ambtenaren de mogelijkheid om alleen díe informatie te 

selecteren en te gebruiken die voor hen relevant is. Iemand met veel voorkennis zal 

bijvoorbeeld minder informatie gebruiken dan iemand met minder voorkennis.  



 

Nagaan of de hypotheses worden ondersteund 

Na het invoeren van de kennisbank dient te worden nagegaan in welke mate het instrument een 

meerwaarde is. Als de kennisbank onvoldoende blijkt te werken, dient te worden nagegaan wat 

hiervan de oorzaak is.  

- Zijn alle ambtenaren bekend met de kennisbank? Dit kan worden nagegaan door middel van 

een enquête, maar ook in functioneringsgesprekken.  

 Indien dit niet het geval is, kan hier extra aandacht aan worden besteed door middel 

van interne communicatiemiddelen zoals e-mail, posters op de werkvloer, 

nieuwsbrieven, enzovoort.  

- Hoe vaak wordt de kennisbank gebruikt? Dit kan worden nagegaan door bijvoorbeeld teller-

applicaties in te bouwen in de kennisbank of een enquête.  

 Indien de kennisbank te weinig gebruikt wordt, is het van belang om na te gaan 

waarom men de kennisbank wel of niet gebruikt. Hierbij kan aan de volgende punten 

worden gedacht: 

 Is de kennisbank eenvoudig in gebruik en is de werking ervan makkelijk? Is 

de kennis eenvoudig te vinden (beschikbaarheid/vormgeving)?   

 Wordt er ‘samenwerkend geleerd’? Vindt er onderlinge uitwisseling plaats 

van informatie en zo nee, waarom niet?  

 Is er behoefte aan een kennisbank?  

- Is men tevreden met de kennisbank? Hoe zou de meerwaarde voor de gebruikers vergroot 

kunnen worden? Dit kan worden nagegaan door bijvoorbeeld een enquête na het gebruik 

van de kennisbank en in functioneringsgesprekken.  

 Indien men niet tevreden is, is het belangrijk om bij de ambtenaren zelf na te vragen 

hoe zij denken dat de kennisbank wel een meerwaarde kan worden.  

 

Format 

Er kan een digitale kennisbank worden opgericht waarin zowel algemene, theoretisch informatie 

beschikbaar is over de evaluatiecyclus en informatie over vaardigheden. Deze informatie is dan ten 

allen tijde beschikbaar voor ambtenaren en ambtenaren kunnen zo worden ondersteund tijdens hun 

werk. De informatie over de vaardigheden kunnen de bestaande fiches zijn, uitgebreid met nieuwe 

fiches over vaardigheden (voor een aantal voorbeelden: zie verder).  

Om de verbondenheid met de kennisbank en daarmee met de evaluatiecyclus in het algemeen te 

vergroten, is het belangrijk dat ambtenaren zelf kennis kunnen aanvullen en dat er interactie 



mogelijk is. Dit kan gedaan worden door ambtenaren de mogelijkheid te geven bestanden of linken 

te kunnen delen en door gebruik van een forum. Om het interactieve gebruik te stimuleren kan de 

hoofopleider in Brussel of de opleiders in de verschillende FOD’s casussen (realistische zelfverzonnen 

of uit de praktijk) uploaden en aan de ambtenaren voorleggen hoe zij zouden reageren of wat zij 

zouden doen. Door een eerste aanzet te geven kan de interactie bevorderd worden. De 

hoofdopleider of de opleiders binnen de FOD’s kan/kunnen de kwaliteit van de antwoorden en 

adviezen in het oog houden. Daarnaast kunnen ambtenaren ook zelf vragen stellen en op elkaar 

reageren op een forum.  

Het is belangrijk dat deze kennisbank gemakkelijk toegankelijk is (bijv. een rechtstreeks icoontje op 

het bureaublad) en dat de inhoud eenvoudig wordt vormgegeven en makkelijk in gebruik is (niet te 

veel klikken, duidelijk onderscheid tussen theoretische kennis en vaardigheden, enzovoort).  
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Prototype: Kennisbank 

Luistervaardigheden 

Parafraseren van de inhoud 
 

WAAROM / 
WANNEER 

  Tijdens het gesprek, wanneer de gesprekspartner iets 
heeft gezegd/uitgelegd. 

 Belonende functie: de ander weet dat er goed naar 
hem/haar geluisterd wordt.  

 Controlerende functie: je kunt ermee controleren of je 
de ander goed begrepen hebt.  

 Stuurmiddel: in de parafrase herhaalt men alleen die 
onderdelen die voor het geheel van belang zijn. 

   

HOE 

 1. Kort in eigen woorden weergeven van het belangrijkste 
wat de ander net gezegd heeft.  
o kort en specifiek: datgene benadrukken wat 

relevant is + niet te lang.  
o in eigen woorden en geen letterlijke herhaling 

2. Op een veronderstellende toon door aan het eind van 
de parafrase je stem een beetje omhoog te laten gaan.  

   

LET OP! 

  Let op dat de parafrase geen letterlijke herhaling is 
(‘papegaaien’), want dat kan bij de ander oproepen dat 
hij dat zojuist al heeft zitten vertellen.  

 Een parafrase heeft alleen betrekking op inhoudelijke 
informatie en bevat dus geen waardering/oordeel van 
wat de ander gezegd heeft.   

 

VOORBEELD 
 

Parafraseren: 
Een collega heeft net een lang en verward verhaal verteld over zijn 
lastige werksituatie. Je begrijpt uit zijn houding en 
gezichtsuitdrukking dat hij het moeilijk heeft met de situatie, maar 
uit zijn woorden kun je nog niet precies afleiden waar dat door 
komt. Je parafraseert: “Dus je vindt het lastig om je weg te vinden in 
de digitale wereld en om bepaald taken volgens een vaste procedure 
uit te voeren. Klopt dat?” Je collega hoort nu welk deel van zijn 
verhaal bij jou is overkomen. Door jouw vraag: “Klopt dat?” krijgt hij 
gelegenheid om méér te vertellen. Door te parafraseren help je om 
structuur aan te brengen in het verhaal van je collega en kan je 
collega controleren of hij het verhaal volledig genoeg verteld heeft.   

 



Luistervaardigheden 

Vragen stellen 
 

WAAROM / 
WANNEER 

 
 Aandacht tonen voor het verhaal van de ander.  

 Situatie verduidelijken  

   

HOE 

 1. Open vragen: laten de ander vrij om naar inhoud en 
vorm te antwoorden.  

2. Gesloten (of gerichte) vragen: kunnen meestal 
beantwoord worden met een eenvoudige bevestiging, 
ontkenning of het geven van feitelijke antwoorden.  

3. Doorvragen = een middel om een gesprek op gang te 
laten houden en te intensiveren. Kunnen open en 
gesloten zijn.  

4. Waarom-vraag: een open vraag die soms veel nuttige 
informatie kan opleveren. Nadeel: vooral in het begin 
van een gesprek kunnen waarom-vragen bedreigend 
zijn.  

   

LET OP! 

  Of je open vragen of gesloten vragen gebruikt, is 
afhankelijk van het gespreksdoel.  
o Open vragen: wanneer men het hele verhaal wilt 

horen.  
o Gesloten vragen: wanneer men specifieke 

informatie wilt hebben.  

 Let op de toon van een waarom-vraag! 

 Vragen moeten aansluiten bij het verhaal van de ander.  

 Pas op voor suggestiviteit. Zowel open als gesloten 
vragen kunnen suggestief zijn, dit is afhankelijk van de 
toon en het woordgebruik (bijv. ‘zeker weer niet’). 

 

VOORBEELDEN 
 

Open vragen: 

 ‘Hoe’, ‘Wat’, ‘Kunt u iets vertellen over …’ 
Gesloten (of gerichte) vragen: 

 Wat vind je het leukst op je werk, project A of B?  

 Ben je bereid om dat uit te voeren?  

 Ben je tevreden met je werk?   
Doorvragen 

 ‘Hoe bedoelt u dat precies?’ 

 ‘Kunt u iets meer over dat voorval vertellen?’ 

 ‘Hoezo?’ 

 Het laatste deel van de zin van de gesprekspartner vragend herhalen.  
  



Regulerende vaardigheden 

Situatie verduidelijken 
 

WAAROM / 
WANNEER 

  Wanneer tijdens het gesprek onduidelijkheden of 
misverstanden ontstaan.  

 Wanneer de wederzijdse verwachtingen niet (meer) 
overeenkomen, waardoor de samenwerking bemoeilijkt 
wordt.  

   

HOE 

 Misverstanden uit de weg ruimen en zorgen dat er 
(opnieuw) duidelijkheid ontstaat t.a.v. de wederzijdse 
verwachtingen door gebruik te maken van 
metacommunicatie.  
Metacommunicatie = een ‘gesprek over het gesprek’. 
Stappen: 
1. Parafraseren 
2. Metacommunicatie 
3. Wat wilt u niet en waarom? 
4. Wat wilt u wel? 
5. Opvangen van eventuele teleurstelling 
6. Afspraak maken  
7. Terug naar het gesprek  
8. Feitelijk uiten van gevoelens  

   

LET OP! 
  Om deze vaardigheid goed te kunnen toepassen is het 

nodig om enige afstand te bewaren ten opzichte van 
wat er in het gesprek onmiddellijk gebeurt.  

 

VOORBEELD 
 

Stap 1 en 2:  

 “U vraag zich af hoe u verder moet [stap 1: parafrase] en u wilt van mij de oplossing 
horen in dit gesprek [stap 2: metacommunicatie]” 

 “Ik merk dat we in dit gesprek tot nu toe niet tot de kern van de zaak doordringen”.  
Stap 3 en 4: 

 “Ik heb niet het idee dat ik zomaar een oplossing kán en wil bieden, omdat ik bij 
zo’n persoonlijk probleem niet voor u de oplossing wil bedenken voor wat u het 
beste kunt doen [stap 3: wat ik niet wil en waarom]. Ik stel voor dat we samen alles 
op een rijtje zetten en dat we dan samen gaan kijken over welke mogelijkheden u 
zelf al heeft nagedacht [stap 4: wat ik wel wil]” 

Stap 5 en 6: 

 “Ik merk dat u nog twijfelt/ergens mee zit/boos bent/…. [stap 5: opvangen van 
eventuele teleurstelling]. Toch zou ik graag op deze manier met u willen werken. 
Zullen we dat proberen? [stap 6: afspraak maken]” 

Stap 7: 

 “Vertelt u eens wat er in u omgaat als het niet lukt om de taak uit te voeren zoals 
gewenst [stap 7: terug naar gesprek]” 



Zendervaardigheden 

Uiting geven aan persoonlijke gedachten en 
gevoelens 

 

WAAROM / 
WANNEER 

  Wanneer persoonlijke gedachten en gevoelens 
belemmerend werken.  

 Wanneer je jouw standpunt of gevoel wilt toetsen aan 
dat van de ander.  

 Wanneer je je argumenten meer kracht bij wilt zetten.  

 Zelfinzicht vergroten (doordat de andere persoon als 
een spiegel fungeert).  

   

HOE 

 1. Overweeg zo objectief (neutraal) mogelijk en maak een 
rijtje van welke gevoelens je wél en welke gevoelens je 
níet wilt uiten.  
a) Probeer je eigen gevoelens te begrijpen.  
b) Beslis of je de gevoelens hier en nu wilt uiten.  
c) Ga na wanneer en bij wie je je gevoel ter sprake zult 

brengen.  
2. Feitelijk uiten van gevoelens  

a) Beschrijf je gevoel zo concreet mogelijk in 
eenvoudige woorden die de intensiteit ervan goed 
weergeven.   

b) Koppel je gevoelens zo veel mogelijk aan de 
concrete situatie en ga niet generaliseren 
(veralgemenen).  

c) Neem verantwoordelijkheid voor je eigen 
gevoelens. 

   

LET OP! 

  Persoonlijke gedachten en gevoelens kunnen verband 
houden met: 
o de gesprekssituatie zelf 
o de gesprekspartner 
o externe gebeurtenissen  

 Houd er rekening mee dat veel mensen door 
maatschappelijke normen niet geleerd hebben hoe zij 
op een juiste manier hun gevoelens kunnen uiten.   

 

VOORBEELD 
 

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens: 

 Niet: “Jij maakt mij boos, want je luister niet naar mij” 

 Wel: “Ik word boos, omdat ik het idee heb dat je niet naar mij 
luistert” 

  



Spel 

Doelstelling 

- Het aanleren van gesprekstechnieken aan alle medewerkers waarbij de leerwijze aansluit bij 

de leerstijl van de medewerker. 

- Het toepassen van gesprekstechnieken in verschillende gespreksituaties. 

- Leren toepassen van de gesprekstechnieken door oefening in de praktijk. Door de praktische 

oefening ondervindt de lerende de mogelijke gevolgen van hoe hij zijn gesprekstechnieken 

toepast.  

Hypotheses 

- Er is een grote verscheidenheid in leerstijlen. Om tegemoet te komen aan de leerstijl van een 

‘doener’ die een voorkeur heeft voor leren door actief experimenteren en concrete 

ervaringen (Van Kessel, 1990) is gekozen voor het aanleren van gesprekstechnieken via een 

spel.  

Deze hypothese wordt ondersteund door de zelfdeterminatietheorie (Gagné & Deci, 2005). 

Door tegemoet te komen aan de leerstijlen van de werknemers, zal de verbondenheid met 

de leerstof worden vergroot. Evenzo zal de werknemer meer gemotiveerd zijn om de leerstof 

te verwerken op de wijze die hem aanspreekt. Daarnaast wordt de autonomie van de 

werknemers vergroot doordat hij de mogelijkheid heeft een keuze te maken voor de manier 

van leren die past bij zijn leerstijl.  

- Het spel komt tegemoet aan verschillende aspecten die het leren op de werkplek 

bevorderen. Zo kan het spel ook gespeeld worden in niet-formele leersituaties (pauze, thuis 

ed.), waardoor de werknemer minder beperkt wordt in tijd en ruimte om te leren 

(Tannenbaum, 2001). Daarnaast wordt het spel gespeeld met een collega, zodat er 

mogelijkheden gecreëerd worden die persoonlijke feedback en positieve steun mogelijk 

maken. Feedback en steun zijn beide bevorderende factoren voor het leren op de werkplek 

(Gijbels, 2012). 

- Men leert door doen en het ervaren van de consequenties van het handelen. De 

consequenties van het handelen zijn van belang, niet alleen voor het bekrachtigen of  

afzwakken van het gedrag, maar consequenties van het gedrag geven informatie over het 

gedrag. De reflectie en interpretaties van de consequenties van het gedrag creëren 

verwachtingen en overtuigingen omtrent het inzetten van het gedrag (Schunk, 2004). In het 

spel leert men het juist inzetten en toepassen van de gesprekstechnieken doordat het spel 

direct de consequenties van de ingezette gesprekstechniek laat zien. In het spel wordt een 

situatie geschetst, waarop met verschillende gesprekstechnieken gereageerd kan worden. De 



gesprekstechniek die in deze situatie het meest gunstig is, heeft een positieve wending van 

het gesprek als gevolg, een minder gunstige gesprekstechniek geeft het gesprek een 

negatieve wending.  

Nagaan of de hypotheses worden ondersteund: 

Na het introduceren van het spel dient te worden nagegaan in welke mate het instrument een 

meerwaarde is. Als het spel niet wordt gebruikt of onvoldoende blijkt te werken, dient te worden 

nagegaan wat hiervan de oorzaak is. 

- Zijn alle ambtenaren bekend met de mogelijkheid van het spelen van het spel? Dit kan 

worden nagegaan op bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.  

 Indien dit niet het geval is, kan hier extra aandacht aan worden besteed door het spel uit 

te delen aan alle werknemers, het spel in de kantine te leggen voor algemeen gebruik, 

het spel ook online beschikbaar maken. 

 Zijn alle ambtenaren op de hoogte van hoe het spel gespeeld moet worden? Hiervoor 

kan navraag gedaan worden aan diegenen die het spel hebben gespeeld. Indien dit niet 

het geval is, kan een korte instructie bij het spel gemaakt en toegevoegd worden.  

- Wordt het spel gezien als een toegevoegde waarde in het leren van gesprekstechnieken? Dit 

kan worden nagegaan door de medewerkers die het spel gespeeld hebben te vragen naar 

hun reactie op het spel (Werkt het spel stimulerend? Wordt er tijdens het spel actief 

geleerd? Wordt er geleerd doordat de gesprekssituatie zich aanpast aan de keuze van de 

toegepaste gesprektechniek van de speler? ed.) 

 Indien dit niet het geval is, kunnen de vragen en reacties in het spel in moeilijkheidsgraad 

gevarieerd worden.  

Format 

Voor het aanleren van vaardigheden als gespreksvaardigheden is een passende werkvorm nodig. Dit 

spel is een werkvorm waarbij de lerende actief bezig is met de leerstof en leert in samenwerking met 

anderen. Bovendien kan het spel in een redelijk korte tijd gespeeld worden in een informele ruimte, 

wat het spel aantrekkelijk maakt voor de lerende die maar beperkt tijd in kan plannen om formeel te 

leren.  

In dit spel wordt een gesprekssituatie beschreven. Vervolgens worden verschillende reacties gegeven 

op deze gesprekssituatie. Aan de spelers van het spel wordt gevraagd de juiste reactie op de 

gesprekssituatie te kiezen. De speler wordt automatisch doorverwezen naar een nieuwe 

gesprekssituatie. Als de speler een juiste reactie kiest, wordt het gesprek op een positieve wijze 

vervolgd in een nieuwe gesprekssituatie. Opnieuw wordt aan de speler gevraagd een reactie te 



kiezen op de gesprekssituatie. Kiest de speler een onjuiste of een minder voor de hand liggende 

reactie, dan zal het verloop van het gesprek steeds moeizamer gaan.  

Op deze wijze krijgen de spelers direct feedback op de gekozen antwoorden. Daarnaast kunnen de 

spelers elkaar feedback geven door hun keuze van de reactie te verantwoorden aan elkaar. Deze 

feedback is van belang voor het leerproces (Van der Rijt, in press) 

Het spelen van het spel kan gestimuleerd worden door het spel mee te geven aan elke werknemer 

als cadeau en ook beschikbaar worden gemaakt door het neer te leggen in kantines of dergelijke, 

waar werknemers de mogelijkheid hebben het spel samen te spelen.  
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Prototype: Maze discussion 

 

Beginsituatie 
U bent met uw leidinggevende in gesprek over 
uw functioneren (een functioneringsgesprek). 
Over het algemeen is uw leidinggevende 
tevreden met uw werkprestaties. Over één 
onderdeel van uw werktaken is uw 
leidinggevende echter niet tevreden. Hij vindt 
dat u bij het uitvoeren van die ene werktaak 
niet nauwkeurig genoeg werkt. U vindt het niet 
leuk dat u leidinggevende dit zegt en eigenlijk 
begrijpt u ook niet zo goed wat uw 
leidinggevende bedoelt.  
 
Reactie 1: U vraagt: “Waarom zegt u dat?” 
(situatie 2) 
 
Reactie 2: U vraagt: “Waaruit blijkt dat? 
(situatie 3) 
 
Reactie 3: U vraagt: “Is dat zo?” (situatie 4) 

Situatie 2 
U heeft zojuist een waarom-vraag gesteld aan 
uw leidinggevende. Een waarom-vraag kan veel 
nuttige informatie opleveren, maar het nadeel 
van een waarom-vraag is dat het (zeker in het 
begin van het gesprek) bedreigend kan zijn. Uw 
leidinggevende krijgt dan ook het gevoel dat hij 
zich moet verantwoorden en gaat dit doen. Hij 
begint op geïrriteerde toon uit te leggen wat hij 
bedoelt.  
 
Reactie 1: U reageert: “Sorry, ik denk dat ik mijn 
vraag verkeerd verwoord heb. Ik bedoel te 
vragen ‘waaruit blijkt precies dat ik mijn werk 
niet nauwkeurig uitvoer. Ik begrijp u niet 
precies, heeft u misschien een paar 
voorbeelden?’ (situatie 3) 
 
Reactie 2: U schiet in de verdediging en 
reageert ook geïrriteerd. (situatie 5).  
 

Situatie 3 
U heeft zojuist gevraagd aan uw leidinggevende 
om verduidelijking. U leidinggevende begint 
met uitleggen en noemt enkele concrete 
voorbeelden. U begrijpt nu wat uw 
leidinggevende bedoelt en ziet in dat hij gelijk 
heeft. Plots noemt uw leidinggevende echter 
een voorbeeld waarvan u weet dat uw collega 
die taak had uitgevoerd en niet u.  
 
Reactie 1:  U onderbreekt uw leidinggevende en 
zegt: “Die taak heb ik niet uitgevoerd maar dat 
heeft een collega gedaan”. (situatie 11) 
 
Reactie 2: U onthoudt dit voorbeeld of maakt 
een notitie en moedigt ondertussen uw 
leidinggevende aan om door te spreken door te 
‘mm mm’. (situatie 6) 
 

Situatie 4 
U heeft zojuist een gesloten vraag gesteld. Uw 
leidinggevende beantwoordt uw vraag kort en 
bondig met  ‘ja’. Nu heeft u nog niet de 
informatie die u nodig hebt om te begrijpen wat 
uw leidinggevende bedoelt.  
 
Reactie 1: U vraagt: “Wat bedoelt u precies? 
Kunt u misschien een paar voorbeelden 
geven?” (situatie 3) 
 
Reactie 2:  U neemt genoegen met het 
antwoordt en zegt ‘Oké’. (situatie 8) 
 
Reactie 3: U vraagt: “Wanneer was dat dan?” 
(situatie 9) 

  



Situatie 5 
U en uw leidinggevende hebben hierover een 
woordenwisseling waarbij u en uw 
leidinggevende allebei geïrriteerd en boos zijn.  
 
Reactie 1: U reageert: “Ik merk dat ik 
geïrriteerd raak, omdat het gesprek vastloopt 
doordat we elkaar niet goed begrijpen. Mijn 
eerste vraag was niet verkeerd bedoeld. Ik 
wilde gewoon graag weten waaruit precies 
blijkt dat ik mijn werk niet nauwkeurig uitvoer 
en of u misschien een paar voorbeelden heeft.” 
(situatie 3).  
 
Reactie 2: U loopt weg. (situatie 7)   
 

Situatie 6 
Als u leidinggevende is uitgesproken, herhaalt u 
het verkeerde voorbeeld. U vraagt daarna: “Dit 
heeft u toch zo gezegd?” Uw leidinggevende 
reageert daarop met ja.  
 
Reactie 1: Daarna reageert u: “Het is niet eerlijk 
dat u dat zegt. U geeft mij altijd de schuld”. 
(situatie 12) 
 
Reactie 2: Daarna reageert u: “Ik zie dat toch 
anders. Mijn collega heeft die taak namelijk 
uitgevoerd. (situatie 13) 

Situatie 7 (slechte eindsituatie) 
 
Doordat u wegloopt wordt het gesprek 
beëindigd. U en uw leidinggevende blijven 
beide een slecht gevoel overhouden aan het 
gesprek. 

Situatie 8 
Nadat u ‘oké’ heeft gezegd valt er een stilte in 
het gesprek. De leidinggevende gaat over op 
een nieuw gespreksonderwerp. Even later 
tijdens het gesprek (wanneer u zich meer op uw 
gemak voelt) denkt u terug aan de beschrijving 
van de situatie waarin uw leidinggevende 
vertelde dat hij niet tevreden was over de 
nauwkeurigheid van één van uw werktaken.  
U merkt dat deze gedachten het luisteren naar 
uw leidinggevende belemmeren.  
 
Reactie 1: U probeert deze gedachten te 
negeren en concentreert u op het gesprek. 
(situatie 10) 
 
Reactie 2: U reageert: “Sorry, maar ik wil nog 
even terugkomen op wat u daarnet zei. Ik 
begrijp niet helemaal waarom u zei dat ik mijn 
werk niet nauwkeurig uitvoer. Kunt u dit 
misschien uitleggen en een voorbeeld geven?” 
(situatie 3)  
 

  



Situatie 9 
U leidinggevende beantwoordt u vraag met 
“toevallig vorige week maandag nog”.  
 
Reactie 1: U reageert: “Kunt u dat uitleggen?” 
(situatie 3) 
 
Reactie 2: U reageert met ‘oké’. (situatie 8)  
 
 

Situatie 10 
Aan het eind van het gesprek stelt uw 
leidinggevende de algemene vraag: “Heeft u 
nog vragen of wilt u nog iets kwijt over dit 
gesprek?” 
 
Reactie 1: U komt terug op de situatie die u niet 
begreep en zegt: “Ik wil toch nog even 
terugkomen op wat u aan het begin van het 
gesprek zei over nauwkeurig werken. Kunt u dat 
uitleggen en een voorbeeld geven?” (situatie 
14) 
 
Reactie 2: U reageert met: “Ik heb geen vragen 
meer. (situatie 15) 
 

Situatie 11 
Uw leidinggevende vindt het niet leuk dat u 
hem niet heeft laten uitspreken, maar begint uit 
te leggen waarom hij denkt dat u die taak hebt 
uitgevoerd. 
 
Reactie 1: U reageert: “Sorry, ik u niet moeten 
onderbreken, maar ik voelde mij benadeeld, 
omdat ik zeker ben dat mijn collega deze taak 
heeft uitgevoerd”. (situatie 13) 
 
Reactie 2: U reageert: “Het is niet eerlijk dat u 
dat zegt. U geeft mij altijd de schuld”. (situatie 
12) 
 

Situatie 12 
De leidinggevende reageert boos omdat hij zich 
persoonlijk aangevallen voelt.  
 
Reactie 1: U reageert: “Ik zie dat ik u boos 
maakt, klopt dat?” U leidinggevende bevestigt 
dit. (situatie 16)   
 
Reactie 2: U gaat met argumenten verdedigen 
dat u heeft gezegd dat uw leidinggevende 
oneerlijk is. (situatie 17) 
 

Situatie 13 
Uw leidinggevende vraagt om verduidelijking. U 
legt de situatie uit. Uw leidinggevende erkent 
dat hij fout zit met dit voorbeeld, maar haalt 
ook nog andere voorbeelden aan waaruit wel 
blijkt dat u enkele werktaken niet nauwkeurig 
hebt uitgevoerd.  
 
Reactie 1: U reageert: “Nu zie ik inderdaad in 
dat ik die taken inderdaad niet nauwkeurig 
uitvoer.” U gaat uit uzelf aan de slag om te 
kijken hoe u deze taken wel nauwkeurig kunt 
uitvoeren.  (situatie 19) 
 
Reactie 2: U reageert: “Nu zie ik inderdaad in 
dat ik die taken inderdaad niet nauwkeurig 
uitvoer.” U overlegt met uw leidinggevende wat 
u kunt doen om deze taken wel nauwkeurig uit 
te voeren. (situatie 18) 
 

Situatie 14 
U leidinggevende begint met uitleggen en 
noemt enkele concrete voorbeelden.  
 
Reactie 1: U reageert: “Nu zie ik inderdaad in 
dat ik die taken inderdaad niet nauwkeurig 
uitvoer.” U gaat uit uzelf aan de slag om te 
kijken hoe u deze taken wel nauwkeurig kunt 
uitvoeren.  (situatie 19) 
 
Reactie 2: U reageert: “Nu zie ik inderdaad in 
dat ik die taken inderdaad niet nauwkeurig 
uitvoer.” U overlegt met uw leidinggevende wat 
u kunt doen om deze taken wel nauwkeurig uit 
te voeren. (situatie 18) 



Situatie 15 (matige eindsituatie) 
 
Over het algemeen heeft u een goed gevoel 
overgehouden aan het functioneringsgesprek. U 
blijft echter wel nadenken over wat de 
leidinggevende heeft gezegd over het niet 
nauwkeurig uitvoeren van een enkele werktaak.  
 
U kunt besluiten om hierop terug te komen in 
een later gesprek.    

Situatie 16 
De leidinggevende heeft bevestigd dat hij boos 
is.  
 
Reactie 1: U reageert: “Volgens mij zijn we 
allebei boos. U omdat ik u oneerlijk heb 
genoemd. Ik omdat u zegt dat ik een specifieke 
taak onnauwkeurig heb uitgevoerd, terwijl een 
collega die heeft uitgevoerd. U laat een korte 
stilte vallen. (situatie 21) 
 
Reactie 2: U reageert: “Ik ben ook boos, omdat 
u zegt dat ik een specifieke taak onnauwkeurig 
heb uitgevoerd, terwijl een collega die heeft 
uitgevoerd. Laten we verder gaan met een 
ander onderwerp, voordat onze ruzie 
escaleert.” (situatie 22) 
 

Situatie 17 
U en uw leidinggevende hebben hierover een 
woordenwisseling waarbij u en uw 
leidinggevende allebei geïrriteerd en boos zijn.  
 
Reactie 1: U reageert: “Ik merk dat ik 
geïrriteerd raak, omdat het gesprek vastloopt 
doordat we elkaar niet goed begrijpen. Ik 
bedoelde te zeggen dat ik het toch anders zie. 
Mijn collega heeft die taak namelijk uitgevoerd. 
(situatie 13) 
 
Reactie 2: U loopt weg. (situatie 7)   
 

Situatie 18 (goede eindsituatie) 
U leidinggevende denkt samen met u na over 
mogelijke aanpakken om uw nauwkeurigheid in 
de werktaak te verbeteren. Later in het jaar 
wordt er een evaluatiegesprek gevoerd. U 
leidinggevende geeft aan dat hij positief is over 
de manier waarop u bent omgegaan met zijn 
kritiek en de verbeteringen die u heeft 
toegepast naar aanleiding van het 
functioneringsgesprek.  

Situatie 19 
Na een paar weken ervaart u dat het niet lukt 
om uw werktaken nauwkeuriger uit te voeren.  
 
Reactie 1: U blijft verschillende manieren 
zoeken en uitproberen om uw werktaken 
nauwkeuriger uit te voeren. (situatie 20) 
 
Reactie 2: U vraagt een gesprek aan met uw 
leidinggevende. (situatie 18) 

Situatie 20 (matige eindsituatie) 
Tijdens het evaluatiegesprek later in het jaar 
geeft u leidinggevende aan dat hij nog geen 
verbeteringen heeft gezien wat betreft de 
nauwkeurigheid van uw werktaken. Hij vindt dit 
jammer maar aangezien het om slechts een 
klein onderdeel van uw takenpakket gaat, 
besluit hij om u een concreet stappenplan mee 
te geven waardoor u uw nauwkeurigheid kan 
verbeteren.  
 

  



Situatie 21 
U reageert verder: “Ik denk dat u gelijk heeft 
wat betreft de andere voorbeelden, maar door 
mijn boosheid heb ik niet meer goed kunnen 
luisteren.”  
 
Reactie 1: U reageert: “Zou u deze voorbeelden 
nog eens willen herhalen?” (situatie 23)  
 
Reactie 2: Verder laat u het onderwerp rusten 
en vraagt aan de leidinggevende om over te 
stappen naar een ander onderwerp. (situatie 
15) 
 

Situatie 22 
Aan het eind van het gesprek stelt uw 
leidinggevende de algemene vraag: “Heeft u 
nog vragen of wilt u nog iets kwijt over dit 
gesprek?” 
 
Reactie 1: U komt terug op de ruzie die u eerder 
in het gesprek had met uw leidinggevende en 
zegt: “Ik wil toch nog even terugkomen op de 
woordenwisseling. Ik heb hier een vervelend 
gevoel aan over gehouden. Kunt u dit nog even 
verduidelijken? (situatie 14)  
 
Reactie 2: U reageert met: “Ik heb geen vragen 
meer.” (situatie 15) 
 

Situatie 23  
De leidinggevende legt de voorbeelden nog een 
keer uit. U ziet nu in dat u die taken niet 
nauwkeurig hebt uitgevoerd.  
 
Reactie 1: U gaat uit uzelf aan de slag om te 
kijken hoe u deze taken wel nauwkeurig kunt 
uitvoeren. (situatie 19) 
 
Reactie 2: U overlegt met uw leidinggevende 
wat u kunt doen om deze taken wel nauwkeurig 
uit te voeren. (situatie 18) 
 

 

  



Portfolio 

Doelstelling 

 Zorgen dat iedereen een opleiding op maat kan volgen waarbij de inhoud aansluit bij reeds 

verworven competenties. 

 Motivatie bevorderen om aan de eigen competenties te werken door aan de drie 

basisbehoeften van mensen (autonomie, verbondenheid en het gevoel competent te zijn) te 

voldoen (Deci & Ryan, 2000). 

o autonomie bevorderen door scaffolding en keuzemogelijkheden toe te laten; 

o verbondenheid stimuleren door de inhoud, meer bepaald gesprekstechnieken, in te 

bedden in de context van de evaluatiecyclus en een kader te bieden waardoor 

inspanningen om de kwaliteit van gesprekken aantoonbaar gemaakt kunnen worden; 

o het besef competent te zijn ondersteunen door een groeikader te bieden, waardoor 

de eigen vorderingen zichtbaar gemaakt worden. 

 Een instrument bieden om evaluatoren en medewerkers te helpen bij het bepalen van 

doelen, het plannen van acties, het aantonen van de geleverde inspanningen en het 

reflecteren over de afgelegde leerroute. 

 Een instrument bieden dat kan ingezet worden tijdens de evaluatiegesprekken waarin 

evaluatoren moeten beoordeeld worden op de kwaliteit van de gesprekken die ze zelf met 

medewerkers gevoerd hebben in functie van de evaluatiecyclus. 

Hypotheses 

 Volgens de studie van Venkatesh et al. (2003) zijn mensen bereid gebruik te maken van 

technologie als voldaan is aan vier condities. Ten eerste moet er een positieve perceptie zijn 

van het mogelijke voordeel dat gebruik van technologie hen kan bieden (performance 

expectancy). Ten tweede moet de te leveren inspanning daarbij aangevoeld worden als 

haalbaar (effort expectancy). Een derde conditie is dat het gebruik van die technologie door 

de mensen in hun omgeving moet gestimuleerd worden (social influence). De vierde conditie 

houdt in dat de omstandigheden een dergelijk gebruik moeten faciliteren (facilitating 

condition). Onze hypothese stelt dat er een grote verscheidenheid is tussen de ambtenaren 

zelf, de organisaties waarin ze werken en de federale instellingen wat betreft de invulling van 

deze vier condities. Ook de antwoorden uit de vragenlijsten en de interviews ondersteunen 

deze hypothese:  

 

o conditie 1: positieve perceptie van mogelijk voordeel 

 



“j'estimais en avoir besoin dans le cadre de mon travail” [vragenlijst Franstalige 

versie; respondent 43; vraag OFO5] 

 

Maar ook deze meningen vonden we terug in de vragenlijst: 

“Ik weet hoe iemand correct te evalueren.” [vragenlijst Nederlandstalige versie; 

respondent 17; vraag OFO3] 

en: 

“Trop peu intéressant pour l'intérêt collectif (l'utilité finale de notre travail)”  

[vragenlijst Franstalige versie; respondent 48; vraag OFO3] 

 

o conditie 2: perceptie dat de te leveren inspanning haalbaar is 

 

“Ja, kwaad word ik daar wat van. Kwaad is misschien niet ’t juiste woord, maar toch 

zeker… ambetant. Da’s gewoon echt niet fijn om vanalles te moeten laten liggen, te 

laten wachten om met zo’n andere dingen bezig te moeten zijn. Maar jullie gaan dat 

nu oplossen zeker? [Lacht]” [Interview respondent 4 - medewerker; 67-70] 

 

o conditie 3: gepercipieerde positieve attitudes van anderen in de omgeving 

 

“die werd aangeraden door mijn toenmalige chef. Ook ikv de evaluatiecyclus” 

[vragenlijst Nederlandstalige versie; respondent 15; vraag OFO5] 

 

 en ook: 

“prime”  [vragenlijst Franstalige versie; respondent 29; vraag OFO5] 

 

o conditie 4: faciliterende werkomstandigheden 

 

“Dat ge dan eigenlijk ni gestoord mag moet worden, eeuh en da zoals ik al eerder zei 

da het netwerk stabiel moet zijn, da ge de juiste middelen hebt […].” [Interview 

respondent 1 - medewerker; 55-57]  

 

 Een tweede hypothese stelt dat de leeromgeving moet passen binnen de 

werkomstandigheden van elke gebruiker. In de interviews wordt deze hypothese 

ondersteund. Respondenten gaven aan dat de werkplek niet altijd geschikt is als 



leeromgeving. Zo gaven respondenten bijvoorbeeld aan dat de nodige rust vaak ontbreekt 

om efficiënt te kunnen leren op het werk: 

 

“Hier op ’t werk heb ik niet echt de ruimte om dat te doen. Allez, iedereen vraagt hier ook 

gewoon heel de tijd vanalles, en da’s ook logisch he. ’t Is gewoon niet zo simpel om ‘effe’ op 

uwen alleen te zijn en een tijdje aan een stuk ermee bezig te kunnen zijn. Dus ik zie het 

gewoon niet echt gebeuren.” [Interview respondent 4 - medewerker; 49-52] 

 

Omdat de leeromgeving daardoor een ruim aanbod moet vertonen van mogelijke manieren 

om aan gesprekstechnieken te werken, wordt die vrij complex. Daarom is er nood aan een 

sturingsinstrument dat ondersteuning biedt bij het maken van geschikte keuzes in functie 

van de persoonlijke kenmerken en de omstandigheden waarin de gebruiker werkt. Dit 

portfolio kan hierbij helpen. Ook de Kieswijzer biedt een complementaire steun bij het 

bepalen van de relevante inhoud. Het is dan ook aangewezen om Kieswijzer en Portfolio met 

elkaar te linken. We illustreren dit in het uitgewerkte prototype van het overkoepelend 

portfolio. 

 

 Tijd(sgebrek) is een belangrijke drempel. (Facteau, Dobbins, Russell, Ladd., & Kudisch, 1995; 

Mathieu, Martineau, & Tannenbaum, 1993). Daarom moet het portfolio gezien worden als 

een instrument waar selectief mee omgegaan dient te worden. Dit betekent dat het moet 

aangeboden worden in een format dat de gebruiker toelaat om het op eenvoudige wijze aan 

te passen aan de eigen omstandigheden en behoeften. We raden daarom aan om het in 

Word aan te bieden, zodat gebruikers het naar eigen inzicht kunnen gebruiken of wissen wat 

ze niet bruikbaar achten voor hun persoonlijke doelen. De antwoorden uit de vragenlijsten 

en de interviews bevestigen ook deze hypothese: 

 

“Manque de temps …” [vragenlijst Franstalige versie; respondent 67; vraag OFO3] 

Hoe nagaan of de hypothese in de praktijk ondersteund wordt? 

Na het invoeren van het portfolio dient te worden nagegaan in welke mate het instrument een 

meerwaarde is. Als blijkt dat het instrument zijn doel niet bereikt, dient te worden nagegaan wat 

hiervan de oorzaak is. 

 Is het portfolio bekend? (bevraging) 

 NEE: nagaan of de communicatie goed verloopt 



 Weten gebruikers dat ze het kunnen aanpassen aan de eigen behoeften en doelen? 

(bevraging) 

 NEE: het portfolio reduceren tot de essentie en de verkorte versie ter beschikking stellen 

naast de uitgebreide 

 Hoe vaak wordt het portfolio gebruikt? (online teller, bevraging, aantal vermeldingen in 

bewijsvoering bij evaluatieverslagen) 

 indien het te weinig gebruikt wordt, bevragen waarom men het al dan niet gebruikt, 

welke belemmeringen er zijn. 

 Is het opzet van het portfolio voldoende duidelijk? 

Op basis van deze analyse kunnen er wijzigingen gebeuren in de communicatie of het format van het 

portfolio of kan er gekozen worden om het instrument niet meer aan te bieden. 

Format 

Aan de hand van meerkeuzevragen over de verschillende vaardigheden m.b.t. de gesprekstechnieken 

wordt gepeild naar de voorkennis van de kandidaat-cursisten. O.b.v. hun antwoorden wordt een 

suggestie gedaan welke onderdelen ze best nog volgen en de manieren waarop ze dit kunnen doen 

(online leermogelijkheden, klassessies, gebruik maken van de kennisbank, spellen gebruiken). 

Verschillende versies worden voorzien voor leidinggevenden en medewerkers zodat enkel de voor 

hen relevante zaken aan bod komen. 

Aandachtspunten: 

 De tijdsinvestering moet beperkt en gespreid zijn (groeidocument). 

 Bij voorkeur zowel online, ook als app, aanbieden als in papieren versie (in te vullen 

document) als Word-document, in pdf-formaat (omwille van lay-out)  
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Prototype: Portfolio3  

Mijn portfolio gesprekstechnieken 

Naam: ………………………………………………………..  Functie: ………………….…………………………………... 

Begindatum: ……………………………………………..  Einddatum: …………………………………………………. 

_________________________________________________________________ 

Wat kan dit portfolio voor jou betekenen? 

 Dit portfolio helpt je om over je gesprekstechnieken na te denken. 

 Je kan dit ook gebruiken om je inspanningen rond gesprekstechnieken aan te tonen. 

Hoe kan je dit portfolio gebruiken? 

 Je bepaalt zelf wat je van dit portfolio gebruikt en wat niet, wat je wilt toevoegen,… 

Kortom, dit is jouw portfolio en jij maakt er een persoonlijk instrument van door het 

naar eigen inzicht aan te passen. 

 Je maakt je inspanningen zichtbaar in dit groeidocument. 

 Het portfolio biedt je steun bij het bepalen van je sterktes en zwaktes. 

- je vult het portfolio steeds aan gedurende een langere periode; 

- je test jezelf om je sterke punten en eventuele werkpunten te ontdekken; 

- je bepaalt zelf wat in jouw werksituatie en functie de belangrijkere punten  

  zijn; 

- je bepaalt zelf aan welke aspecten van gespreksvoering je best zou werken; 

- je stelt een actieplan op om aan je gesprekstechnieken te werken; 

- je kunt je actieplan aanpassen in de loop van je werking; 

- je verzamelt concrete aanwijzingen die aantonen dat je je actieplan hebt  

  uitgevoerd met daarbij een korte neerslag van welke wijzigingen je nodig vond  

  in het verloop van je werking en waarom; 

- je reflecteert over je inspanningen en noteert kort wat dit voor jou betekend  

  heeft. 

 Je kunt altijd een beroep doen op je collega’s en medewerkers en op jouw beurt help 

je hen ook indien nodig. Niemand staat er alleen voor. 

 Indien je dat wilt, kan je dit portfolio gebruiken om aan te tonen hoe je aan je 

gesprekstechnieken hebt gewerkt. 

 

 

                                                           
3 Dit Portfolio is enkel opgemaakt voor de samenvattende laatste module, waarin alle gesprekstechnieken geïntegreerd 

aan bod komen. Deze is zowel bruikbaar voor medewerkers als voor leidinggevenden omdat beide gebruikers het 

document kunnen aanpassen aan de eigen behoeften. Een online versie wordt best in twee formaten aangeboden: een 

Word-document waaruit gebruikers gemakkelijk kunnen verwijderen wat niet van toepassing is voor hen en waarin ze 

tevens hun aantekeningen digitaal kunnen toevoegen. Dit document kan dan gedownload en afgeprint worden, zodat wie dit 

verkiest ook met een papieren versie kan werken. Een tweede formaat is dan een pdf-file. Dit formaat laat toe om als 

model te dienen wat betreft lay-out. 



Mijn gesprekstechnieken (Vink aan wat voor jou van toepassing is en/of vul aan.) 

Ik wil aan mijn gesprekstechnieken werken  Tot nu toe heb ik op deze manier 

om de volgende reden(en):    aan gesprekstechnieken gewerkt: 

 Ik ben goed in dit soort dingen.  terloops, zonder me er echt 

  bewust van te zijn 

 Ik vind het leuk om te doen.  door te kijken hoe anderen dit  

    aanpakken 

 Ik heb het nodig voor mijn job.     door een vorming te volgen 

 

 Ik zal het nodig hebben in een    door er over te lezen 

   nieuwe job. 

 Ik wil beter worden in het voeren     door instructiefilms te bekijken 

   van gesprekken. 

 Een goed gesprek kunnen voeren is     door er met collega’s over te 

   belangrijk.       praten 

 Ik wil dit inzetten tijdens gesprekken in    door feedback te vragen aan   

het kader van de evaluatiecyclus.    collega’s 

 Ik weet niet of ik hier wel goed in ben.     door feedback te vragen aan  

    mijn medewerkers/chef 

 ……………………………………………………………….     ……………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………….     ……………………………………………………… 

 

Tegen volgend jaar wil ik het volgende bereiken: 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

 



Daarom denk ik dat ik dit het meeste nodig heb (vink aan wat van toepassing is): 

 Luistervaardigheden: 

 Algemene informatie 

  Aandachtgevend gedrag 

  Vragen stellen 

 Parafraseren van de inhoud = het belangrijkste van wat je gesprekspartner  

net gezegd heeft kort in eigen woorden weergeven 

 Reflecteren van gevoelens 

 Samenvatten 

 

 Regulerende vaardigheden: 

 Openen van het gesprek en vaststellen van doel(en) 

 Terugkoppelen naar (begin)doelen 

 Situatie verduidelijken 

 Hardop denken 

 Afsluiten van het gesprek 

 

 Zendervaardigheden 

  Feitelijke informatie geven 

 Uiting geven aan persoonlijke gedachten en gevoelens 

 Assertieve vaardigheden 

 Bezwaar maken en kritiek geven 

 

 



Mijn sterke punten en werkpunten 

Je kunt jezelf testen via http://www.ofo/gesprekstechnieken.htm4 

Voor je aan de tests begint, kan je ook de zelfinschatting5 invullen. Door de resultaten 

daarvan te vergelijken met de resultaten van de oriënteringstest, krijg je meteen ook 

een beeld van hoe goed je jezelf inschat. Als je jezelf vaak onderschat, loop je het risico 

dat je je doelen te voorzichtig bepaalt en daardoor minder vooruitgang maakt dan je zou 

kunnen. Overschat je jezelf te vaak, dan riskeer je te ambitieus te zijn in het stellen van 

je doelen, wat dan weer voor ontgoocheling kan zorgen. 

Resultaten oriënteringstest 

 

Vul aan en vink aan: 

 Niveau Ik ben goed in Mijn werkpunten zijn 

 1 2 3 4 5 6 

Luister-

vaardigheden 

        

Regulerende 

vaardigheden, 

        

Zender-

vaardigheden 

        

 

 

Notities (Vul hier je eigen bedenkingen in, vergelijk de resultaten van je  

    zelfinschatting met die van de oriënteringstest,…) 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

                                                           
4 Hier zou een koppeling moeten komen naar een algemene oriënteringstest gesprekstechnieken (eventueel kan de 

Kieswijzer van de laatste geïntegreerde module hiervoor gebruikt worden). 
5 Bij de oriënteringstest zou dan best ook een zelfinschattingstest kunnen aangeboden worden, waarin de gebruiker invult 

hoe goed/slecht hij zelf denkt te zijn in een onderdeel. Zo’n test is een ja/nee schaal met indicatoren die gradueel 

opgesteld zijn. vb.: Ik ben altijd 100% gericht op wat mijn gesprekspartner zegt. 



Actieplan 

Vul in wat voor jouw planning van toepassing is. Jij bepaalt hier de keuzes. Verwijder wat niet van 

toepassing is en vul aan wat volgens jou ontbreekt. 

Wat? Hoe?6 Wanneer? 

LUISTERVAARDIGHEDEN 

Algemene info   

Aandacht geven   

Vragen stellen   

Parafraseren   

Reflecteren van 

gevoelens 
  

Samenvatten   

REGULERENDE VAARDIGHEDEN 

Gesprek openen + 

doelen vaststellen 
  

Terugkoppelen naar 

begindoelen 
  

Situatie 

verduidelijken 
  

Hardop denken   

Gesprek afsluiten   

ZENDERVAARDIGHEDEN 

Feitelijke info geven   

Persoonlijke 

gevoelens 
  

Assertieve 

vaardigheden 
  

Bezwaar maken en 

kritiek geven 
  

 

 

 

 

                                                           
6 Hier komt best een link naar alle mogelijke vormen van opleiding (e-learning klassessies, kennisbank, spellen) met 

directe link daarnaar, overzicht van spellen, directe link naartoe zodat gebruikers via slechts één muisklik de relevante 

module en media bereiken.) 



Geleverde inspanningen 

Hier kan je aangeven hoe je je actieplan hebt uitgevoerd en eventuele bewijzen daarvan 

toevoegen als bijlage. Bijvoorbeeld: een evaluatiedocument dat je door je chef/medewerker/ 

collega hebt laten invullen om zichtbaar te maken hoe je aan je luistervaardigheden hebt 

gewerkt.  

Wat? Hoe?7 Wanneer? 

LUISTERVAARDIGHEDEN 

Algemene info   

Aandacht geven   

Vragen stellen   

Parafraseren   

Reflecteren van 

gevoelens 
  

Samenvatten   

REGULERENDE VAARDIGHEDEN 

Gesprek openen + 

doelen vaststellen 
  

Terugkoppelen naar 

begindoelen 
  

Situatie 

verduidelijken 
  

Hardop denken   

Gesprek afsluiten   

ZENDERVAARDIGHEDEN 

Feitelijke info geven   

Persoonlijke 

gevoelens 
  

Assertieve 

vaardigheden 
  

Bezwaar maken en 

kritiek geven 
  

 

 

                                                           
7 Hier komt best een link naar alle mogelijke vormen van opleiding (e-learning klassessies, kennisbank, spellen) met 

directe link daarnaar, overzicht van spellen, directe link naartoe zodat gebruikers via slechts één muisklik de relevante 

module en media bereiken.) 



Reflectie 

1. Uitgevoerde acties: 

Beschrijf de activiteiten en de hulpmiddelen die je daarbij gebruikt hebt:  

 

 

 

 

 

 

Wat ging er goed? Wat was nuttig en waarom? Wat heb je geleerd over je 

gespreksvaardigheden? 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verliep moeilijker en waarom? Wat was tijdverlies en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Volgende stappen: 

Welke aspecten hebben nog meer aandacht nodig en hoe zou je dit aanpakken? 

Wat zijn je volgende stappen en doelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgewerkt op:……………………………………………………. Handtekening:….................................................. 

 

 


