
Tips voor een goed gesprek
Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek

•  Wees OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
•  Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten (= checken) en Doorvragen (wie, wat, waar, hoe, wanneer?).
•  Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit (zomaar) Aannemen.
•  Laat OMA thuis: Stel Oordelen, Meningen, Aannamen uit.
•  Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.

Reageren op emoties van anderen

•  Blijf zelf rustig: ga niet mee in de emoties van de ander en reguleer je eigen emoties.
•  Geef de ander de gelegenheid om ‘tot zichzelf’ te komen; ga niet gelijk troosten of kalmeren.
•  Stop zelf met praten: luister, observeer en zorg dat je ‘er bent’ voor de ander.
•  Haal zo nodig hulp.

Een lastig gesprek, zo doe je dat…

•  Zorg voor een ontspannen sfeer. Wees vriendelijk, glimlach en maak een – gepaste – grappige opmerking.
•  Geef al je aandacht aan de ander. Zorg voor een rustige omgeving.
•  Bespreek iemands gedrag, niet zijn houding of eigenaardigheden.
•  Geef rustig en duidelijk aan hoe jij de situatie beleeft, wat je voelt en wat je wilt.
•  Vraag hoe de ander de situatie beleeft, wat hij/zij voelt, wat hij/zij wil.
•  Probeer zowel negatieve als positieve opmerkingen te maken.
•  Toon begrip voor de situatie van de ander en voor zijn argumenten of opvattingen.
•  Vermijd  de woorden ‘nee’ en ‘nooit’. Denk niet ‘ja, maar…’. Bedenk samen een oplossing en accepteer die.
•  Als de ander zichzelf herhaalt, heeft hij/zij het gevoel dat je hem niet begrijpt. Laat merken dat je hem/haar wel 

begrepen hebt: ‘Ik begrijp dat …’, ‘Als ik het goed hoor…’.
•  Herhaal in je eigen woorden wat de ander jou verteld heeft. Geef hem/haar de gelegenheid misverstanden weg 

te nemen.
•  Gebruik ik-boodschappen. De ander voelt zich dan minder aangevallen. Het nodigt de ander uit om begrip voor 

jouw kant van de zaak op te brengen. Jij-boodschappen lokken tegenargumenten en discussie uit (Vilans, z.d.).

NB. Zie ook Vastpak kaart ‘Oplossingsgerichte vragen’.
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