
1

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 2

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

2

INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G het vermijden en herkennen van obstakels voor
        effectieve communicatie
    G het verzenden van heldere en begrijpelijke bood-
        schappen
    G het actief luisteren naar anderen
    G het gebruik van non-verbale signalen
    G het vragen om betekenisvolle feedback
    G het aanpassen aan iemands stijl
    G sekse en culturele achtergrond
    G het geven van toepasselijke feedback. 
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Waarom is communicatie belangrijk?

  

M Communicatie kan het verschil betekenen tussen leven
    en dood: bijv. bij noodsituaties zoals in het vliegverkeer. 
  
M Veel voorkomende communicatieproblemen:
    F woorden worden niet door iedereen op dezelfde
        manier begrepen of geïnterpreteerd;
    F het doorgeven of verzenden van een boodschap
        betekent nog niet dat deze ook is ontvangen of op de
        bedoelde wijze is begrepen;
    F communicatie raakt vaak verstoord omdat deze van
        persoon tot persoon wordt overgebracht.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Waarom is communicatie belangrijk?

  

M Bij vrijwel alles wat een manager doet speelt communi-
    catie een rol, en ineffectieve communicatievaardigheden
    kunnen een voortdurende stroom van problemen voor de
    manager opleveren.
M Communicatie is een kerntaak van een manager. 
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Waarom is communicatie belangrijk?

  

M Managers kunnen geen goede beslissingen nemen
    wanneer ze niet beschikken over alle relevante
    informatie.

M Als een beslissing eenmaal is genomen, moet deze 
    duidelijk worden gecommuniceerd aan de uitvoerenden
    daarvan.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces

  

M Communicatie begint wanneer iemand besluit een
    boodschap naar iemand anders te sturen met de
    bedoeling een reactie op te roepen.
    O Van effectieve communicatie is sprake wanneer
        ideeën en gevoelens volledig en nauwkeurig worden
        overgedragen.
    O Efficiënte communicatie gebruikt minder tijd en
        minder middelen dan inefficiënte communicatie.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces

  

M Vormen van communicatie:
    F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)
    F interpersoonlijke communicatie (interactief)
    F massacommunicatie (weinig feedback, veel storing)

M Gebruikelijk
    communicatieproces:
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces

  

M Communicatieboodschappen vinden plaats:
     F mondeling, verbaal, bijv. toespraken, vergaderingen,
         telefoongesprekken;
     F vocaal, bijv. toon, snelheid, articulatie
     F non-verbaal, bijv. lichaamshouding, gezichts-
         uitdrukking, intonatie
     F schriftelijk, bijv. brieven, memoranda, rapporten
     F digitaal, bijv. e-mail, voicemail, sms, social media-
         feedback
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces

  

M Communicatieproces, in detail:
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces

  

M Basisvaardigheden interpersoonlijke communicatie:
    L Vermijd communicatiebarrières.

    L Verzend begrijpelijke boodschappen.

    L Luister actief.

    L Gebruik non-verbale signalen op correcte wijze.

    L Vraag en geef betekenisvolle feedback.

    L Pas diverse communicatiestijlen op de juiste wijze toe.

    L Houd rekening met culturen en sekse
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: barrières

  

M Communicatiebarrières:
    F Referentiekaders: 2 mensen kunnen precies dezelfde
        woorden horen, maar door hun ervaringen uit het
        verleden en door hun huidige verwachtingen de 
        communicatie anders ervaren.
    F Semantiek: de betekenis en het gebruik van woorden
        variëren, wat problemen op kan leveren, met name
        onder mensen uit verschillende culturen.  Vooral
        jargon  -sterk gespecialiseerde, technische taal-   kan
        voor nogal wat barrières zorgen.
                                                                                                >>

12

INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: barrières

  

M Verdere communicatiebarrières:
    F Waardeoordelen: ruis die optreedt wanneer de
        ontvanger de waarde van een (deel van een)
        boodschap van een zender beoordeelt voordat de
        zender klaar is met overbrengen.  Waardeoordelen
        kunnen verdere overdrachten verhinderen. 
    F Selectief luisteren: er is sprake van selectief luisteren
        wanneer een ontvanger op grond van zijn
        verwachtingen, opvattingen en vooroordelen
        informatie van de  zender blokkeert of verstoort.
                                                                                                >>
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: barrières

  

M Verdere communicatiebarrières:
    F Filteren: er is sprake van filteren wanneer de zender
        slechts bepaalde delen van de relevante informatie
        naar de ontvanger overbrengt. 
    F Wantrouwen: roept vaak de hiervoor genoemde
        communicatiebarrières op.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: boodschappen

  

M Begrijpelijke boodschappen verzenden:
    F Gebruik meerdere kanalen, bijv. door woordelijke
        berichten te versterken met gelaatsuitdrukkingen en
        gebaren, of door middel van schrift.
        [dus: verdiep jezelf in het beter beheersen van
        lichaamstaal -body language !]
    F Wees volledig en concreet, bijv. door voldoende
        achtergrondinformatie en details te bieden.
    F Claim je eigen boodschap: gebruik bij het communi-
        ceren niet ‘zij’ maar ‘ik’. 
    F Wees consequent: zorg dat je berichten in overeen-
        stemming zijn met je handelen. 
                                                                                                >> 
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: boodschappen

  

M Begrijpelijke boodschappen verzenden:
    F Gebruik eenvoudige taal: vermijd zoveel mogelijk
        complex retorisch of technisch jargon. 
    F Behoud je geloofwaardigheid: zeg alleen iets als je
        kennis hebt van het onderwerp en bied alle relevante
        informatie accuraat aan.  Sta open voor de
        problemen van anderen.
    F Vraag om feedback: ga na of de ontvanger je bood-
        schap heeft begrepen en dat jij de boodschap van de
        ontvanger begrijpt.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: luisteren

  

M Actief luisteren:
    F Actief luisteren is méér dan luisteren alléén!
        Mensen ‘verstaan’ slechts zo’n 25% van wat ze horen. 
        Zo’n 60% van alle (commerciële) misverstanden is het
        gevolg van slecht luisteren. Redenen:
        G denksnelheid waardoor aandachtsprobleem
        G innerlijke angst voor tegenwerpingen / -spraak
        G half woord van de gesprekspartner is genoeg....
        G de prater staat in het middelpunt van de belang-
            stelling, dus...praten, niet luisteren
        G time = money, gesprek maar snel afronden....
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: luisteren

  

M Actief luisteren:
    F Actief luisteren is het bewust niet evalueren van de
        woorden van andere mensen, maar proberen de
        dingen vanuit hun gezichtspunt te zien en te laten
        zien dat je probeert om echt te begrijpen.
    F Actief luisteren vereist drie belangrijke vaardigheden: 
        O aanvoelen: het vermogen om stille boodschappen
            via non-verbale aanwijzingen zoals lichaamstaal,
            intonatie en gezichtsuitdrukkingen te herkennen;
        O aandacht schenken: het zenden van verbale, vocale
            en visuele boodschappen die laten zien dat de
            ontvanger al zijn aandacht erbij heeft;
        O reflecteren: samenvatten en feedback geven op de
            inhoud van de boodschap van de zender. 
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: non-verbaal

  

M Non-verbale communicatie, effect boodschap:



Manieren om non-verbaal te communiceren

componenten

beeld

gezichtsuitdrukking

oogbewegingen

lichaamshoudng

gebaren

aanraken

hoe dingen worden

gezegd

lichaamsafstand

opstelling meubilair

 

Visueel

Tactiel

Vocaal

Ruimtelijk

voorbeelden

kleding, verzorging

fronsen, glimlchen

wegkijken, aanstaren

voorover leunen,

ineengedoken

handen schudden,

zwaaien

schouderklopje,

zacht klopje op arm

volume, toonhoogte,

snelheid, ritme

0-60 cm

grote meubels ver uit

elkaar

enige betekenissen

waarden, competentie

innerlijke gevoelens

bedoelingen, 

gemoedstoestand

houding

bedoelingen,

gevoelens

goedkeuring, steun

en meeleven

verschillende 

betekenissen

gevoel, mate van 

intimiteit

formeel, serieus,

afstandelijk
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: non-verbaal
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: non-verbaal
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: feedback

  

M Geven van feedback:
    F Intentie: zorg ervoor dat je opmerkingen zijn bedoeld
        om de ontvanger te helpen.
    F Gevoel: spreek op een doordachte wijze met gevoel.
    F Houding: kom niet bedreigend over, en vel geen
        oordelen.
    F Specifiek: gebruik een ‘ik’-boodschap, niet ‘namens’
        (=vaag).
    F Duidelijk: benoem concreet en specifiek gedrag dat je
        zelf hebt waargenomen (met herkenbare
        voorbeelden).
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: feedback

  

M Geven van feedback:
    F Concreet: ga alleen op die zaken in waar de ontvanger
        daadwerkelijk iets mee kan doen.
    F Effect van gedrag: geef aan welk effect dat gedrag op
        je heeft.
    F Let op ontvankelijkheid: geef feedback als de
        ontvanger ervoor openstaat om deze te ontvangen.
    F Verifieer: controleer je uitspraken bij de ontvanger,
        zodat ze kloppen.
    F Ruimte voor respons: Laat je gesprekspartner
        reageren.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: feedback

  

M Zelf omgaan met feedback:
    F Ga niet in de verdediging.
    F Zoek concrete voorbeelden.
    F Vat samen: wees er zeker van dat je het begrijpt.
    F Laat merken wat je van het commentaar vindt.
    F Vraag om wat specifiek bedoeld wordt.
    F Vraag door: ga in op onderliggende vooronder-
        stellingen.
    F Observeer gedrag: wees gevoelig voor de non-verbale
        boodschappen van de zender.
    F Vraag om verdere verheldering bij blijvende
        onduidelijkheden.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Productieve communicatie:
    F Productieve communicatie is het proces waarbij de
        zender weet wat het doel van de communicatie is, de
        boodschap stroomlijnt en met tact communiceert.

        Om dit te bereiken is het van belang om stil te staan
        bij de consequenties van het eigen gedrag op het
        gedrag van de ander.
        Een instrument dat hierbij kan worden ingezet is de
        roos van psycholoog Timothy Leary.  Dit model gaat
        uit van 2 principes: 
        O Leiden lokt volgen uit, en omgekeerd
            (complementariteitsprincipe).
        O Streven naar eigenbelang lokt hetzelfde gedrag bij
            anderen uit (symmetrieprincipe).
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Roos van Leary:

Zie ook: 
http://www.scienceprogress.nl/
communicatie/roos-leary
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Toepassing van verschillende communicatiestijlen:
    Managers  -mensen-  moeten zich bewust zijn van hun
    eigen communicatiestijl, snel de communicatie-
    voorkeuren van anderen vaststellen en in staat zijn hun
    stijl aan de stijlen van anderen aan te passen. 

M 4 dominante communicatiestijlen:
    G de contactenlegger stijl
    G de regisseur stijl
    G de denker stijl
    G de sfeerbewaker stijl 
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Toepassing van verschillende communicatiestijlen:
    F de contactenlegger (socializer):
        contactenleggers zijn open, direct, praten snel en 
        maken zich minder druk om feiten en details. Ze
        communiceren graag over gevoelens en houden van
        mensen die onderhoudend zijn en geen haast hebben 
        bij een discussie.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Toepassing van verschillende communicatiestijlen:
    F de regisseur (director): 
        regisseurs houden hun gevoelens voor zich en spreken
        openlijk over de te verwachten resultaten. Ze zijn
        geneigd om mensen te domineren en te sturen, maar
        ze reageren positief op mensen die nauwkeurig, 
        efficiënt, goedgeorganiseerd en zakelijk zijn.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Toepassing van verschillende communicatiestijlen:
    F de denker (thinker):
        denkers zijn voortdurend op zoek naar perfectie en
        onderdrukken mogelijk zowel hun gevoelens als hun
        zorgen om taken te realiseren. Ze eisen solide, tast-
        baar en feitelijk bewijs dat de voordelen en nadelen
        vanuit een bepaald standpunt benadrukt.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: stijl

  

M Toepassing van verschillende communicatiestijlen:
    F de sfeerbewaker (relater): 
        sfeerbewakers ondersteunen anderen en willen weten
        hoe mensen zich voelen alvorens zich ergens op vast
        te leggen. Ze zeggen mogelijk wat mensen volgens
        hen willen horen om zo conflicten te vermijden. 
        Ze reageren het best wanneer een spreker ‘sterke
        emoties’ vermijdt maar steun biedt en een
        persoonlijke interesse in hen toont.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: cultuur, sekse

  

M Culturele verschillen:
    Dezelfde woorden en zinsneden kunnen voor mensen uit
    verschillende landen een andere betekenis hebben.
    Zo betekent de zinsnede ‘dat zou erg moeilijk kunnen 
    zijn’ voor een Amerikaan dat iets mogelijk is, maar
    lastig, maar voor een Japanner dat het onmogelijk is.

M Culturele verschillen kunnen o.a. ontstaan door:
    F verschillen in organisatieculturen
    F verschillen in professionele culturen
    F botsende (professionele) waarden
    F verschillen in nationale culturen. 
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: cultuur, sekse

  

M Culturele verschillen:
    Kennis van cultuurverschillen is zeker een belangrijke
    voorwaarde voor succes op internationale markten.  Het
    probleem is hoe deze verschillen te meten.
    De Nederlandse prof.dr.ir. Geert Hofstede heeft onder-
    zoek gedaan naar cultuurverschillen tussen landen en
    hun economische gevolgen. Hiertoe hanteert Hofstede
    5 dimensies:
    F individualisme vs. collectivisme: de verhouding ik-wij-zij;
    F acceptatie van machtsafstand: de relatieve waardering
        van maatschappelijke ongelijkheid en hiërarchie;
    F masculiniteit vs. feminiteit: welke waarde wordt gehecht
        aan traditioneel mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten;
    F onzekerheidsvermijding: in welke mate onzekerheid
        wordt vermeden door regelgeving, procedures, rituelen;
    F lange- of kortetermijndenken: Confuciaans of kt-winst?
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: cultuur, sekse

  

M Sekseverschillen (wel wat stereotiep): 
    F Communicatie van mannelijke managers wordt vaak
        gekenmerkt door taakgerichtheid, dominantie,
        uitdagingen voor anderen, en pogingen het gesprek
        te sturen.
    F Vrouwen zijn gewoonlijk mededeelzamer, ontvanke-
        lijk voor ideeën, gericht op interpersoonlijke relaties
        en bezorgd om anderen. Ze zijn reactiever en tonen 
        meer emotionele steun.
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INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Het communicatieproces: cultuur, sekse

  

M Diversiteit: 
    Wanneer er diversiteit is, dienen managers -mensen-: 
    F uit te gaan van verschillen totdat gelijkheid bewezen
        is;
    F eerder beschrijving dan interpretatie of evaluatie
        benadrukken;
    F zich in te leven door te proberen gesprekken vanuit
        het perspectief van de cultuur van de ander en niet die
        van hunzelf te begrijpen;
    F hun interpretaties als gissingen te beschouwen totdat
        ze kunnen worden bevestigd.


