
Model voor het Voeren van Productieve gesprekken 

 

Dit is een model om je voor te bereiden op spannende gesprekken, waarin je 

bijvoorbeeld iets aan wilt kaarten of een grens wilt herstellen in een relatie met een 

ander persoon, in je persoonlijke kring of op je werk.  

Zeggen wat je echt wilt zeggen is soms moeilijk. Als je dat doet op een manier die de 

ander in de verdediging dringt, ontstaat er conflict. Dit model zorgt dat je kwijt kunt 

wat je moet zeggen, terwijl je de ander in zijn waarde laat.  

1. Openingszin 

“Ik wil met je praten over...”  

 Hier volgt een korte, feitelijk opsomming over de reden voor het gesprek, het 

onderdeel van het functioneren,  of een algemeen onderwerp waar het conflict 

mee te maken heeft.  

Voorbeeld van een gesprek in een werksituatie:  

“Ik wil met je praten over iets dat je vanmiddag deed tijdens onze cursus”  

2. Observatie 

Hoe kwaad je ook bent en hoe moeilijk het soms is, begi ALTIJD met een compliment 

of observatie over wat je fijn en productief vindt verlopen in de relatie met de ander. 

Begin dan pas over het punt dat je wilt maken: “Ik heb gezien / opgemerkt dat...”  

 

 Beschrijf het functioneren of het gedrag 

 Geef details en voorbeelden zonder oordeel of beschamende uitspraken 

 Als je een sterke emotie voelt over gedrag of functioneren van de ander, benoem 

dan de informatie, niet de emotie.  



Voorbeelden: “Ik heb behoefte om een grens te stellen over...” niet: “Ik ben heel 

erg kwaad over...” “Ik loop tegen een blokkade aan in de communicatie met jou.” 

Niet: “Ik ben heel erg gefrustreerd over de communicatie met jou.” “Ik heb 

behoefte om het behouden van (emotionele) veiligheid te bespreken in onze 

interactie.” Niet: “Ik voel me vaak bedreigd wanneer jij... 

 Laat jouw persoonlijke situatie erbuiten als het om werkgesprekken gaat – neem 

hiervoor je eigen verantwoordelijkheid om eventuele hulp te zoeken zodat je 

emoties je functioneren niet in de weg zitten.  

 

Vervolg Voorbeeld:  

 

“Allereerst wil ik je vertellen dat ik het over het algemeen heel erg productief en ook gezellig 

vind om met je samen te werken. Je bent altijd heel doortastend en zet zaken in beweging. 

Dat vult mij geweldig aan. Je bent ook nog eens een leuke collega om samen mee in een 

kamer te zitten, ik geniet vaak erg van jouw gevoel voor humor.  

 

Nu is er vanmiddag wel iets gebeurd dat ik even met je aan wil kaarten. Toen we in de XYZ 

vergadering zaten, pakte je zonder het mij te vragen een pen uit mijn handtas om even iets 

op te schrijven. Eerlijk gezegd ging dat mijn grens over. Je weet dat dit mijn handtas is, met 

daarin mijn persoonlijke spullen. Ik vind het niet correct dat je daar zomaar in snuffelt en er 

iets uit pakt zonder het zelfs  maar te vragen. 

 

Het feit dat mijn klasgenoten vroeger altijd mijn etui leeg pikten omdat ze me niet mochten, 

dat die pen van goud is, een antiek erfstuk van mijn betovergrootmoeder dat mijn oma mij op 

haar sterfbed gaf, en dat ik in de piek van mijn woede heel even de gedachte kreeg om op 

mijn beurt de inhoud van jouw handtas van 10 hoog door het raam naar beneden te strooien, 

benoem ik dus niet!  

 

Ik zou wel kunnen besluiten om een hulpverlener te raadplegen als ik merk dat mijn oude 

emoties over vroeger gepest worden op school, en/of het feit dat ik het verlies van mijn oma 

niet heb kunnen verwerken, heel erg opspelen door dit incident.   

 

3. Impact / gevolg 

“Het gevolg [van datgene wat in de observatie is genoemd] is dat...”  

 Beschrijf het gevolg op de werksfeer, de werkplaats, op de mogelijkheid om het 

werk gedaan te krijgen.  

 Laat je persoonlijke situatie of geschiedenis hier ook buiten.  

 

Vervolg Voorbeeld:  

 

“Het gevolg is dat mijn vertrouwen in jouw respect voor mijn privacy en persoonlijke spullen 

wel een deukje heeft gekregen. Het maakt dat ik mezelf er nu steeds op betrap dat ik aan het 

checken ben of er niets in mijn handtas zit waarvan ik niet wil dat jij het ziet. Ook realiseer ik 

me dat ik me nu niet meer op mijn gemak voel om mijn handtas in onze werkkamer te laten 

staan als ik bijvoorbeeld even naar het toilet moet” 

 



Ik zeg niet: “Dit bewijst voor mij dat jij niet te vertrouwen bent!”  

 

Dat is beschamend en oordelend over de hele persoon, in plaats van het benoemen van het 

onwenselijke gedrag. Hierdoor zou de collega in de verdediging worden gedrukt, en kan er 

een soort oorlog ontstaan waarbij we uiteindelijk elkaars werkplek totaal vernielen…   

4. Verzoek 

“In de toekomst, verzoek ik je om.../zou het helpen als...”  

 

 Beschrijf gewenste verbeteringen in gedrag.  

 Beschrijf heel specifiek hoe je wilt dat vergelijkbare situaties in de toekomst 

aangepakt worden.  

 Daar waar het functioneren goed is of verbeterd, benoem dit ook.  

 

Vervolg Voorbeeld:  

 

“Zou je mij in de toekomst alsjeblieft willen vragen om een pen of iets anders dat je nodig 

hebt, in plaats van het zelf uit mijn tas te pakken?”   

 

En dus niet: “Ik wil dat je ******* met je handen van mijn spullen afblijft!”  

 

Op deze manier is het gesprek niet beschamend, en geef je de collega kans rustig uit te 

leggen waarom ze tot die actie overging, zich daarvoor te verontschuldigen, en jou te 

verzekeren dat ze jouw spullen respecteert en het nooit meer zo zal doen.   

 
Ontwikkeld door Linda Kohanov & Carol Roush – bewerkt door Josselien Janssens. Inspiratie en bronnen:   

 

 “Geweldloze Communicatie” Marshall Rosenberg 

  “De kracht van de kudde”, Linda Kohanov 


