
Een goed gesprek 
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Hein Dijksterhuis 
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13% 
Van de medewerkers in organisaties geeft aan “actively engaged” te zijn,  
Gallup, 15 april 2015 
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Een goed gesprek 
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We laten slechts een klein deel 
van ons zelf zien 

 
& 
 

We zien slechts een klein deel  
van de ander 



Vier manieren van luisteren 
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Downloaden  
-patronen uit het verleden- 

Vooringenomen luisteren 
Bevestiging zoeken van wat je 
al ‘weet’ 

Feitelijk luisteren, debatteren  
-open geest- 

Zien van nieuwe data 
Zoeken van gaten in de 
redenering 

Empathisch  luisteren 
-open hart- 

Luisteren vanuit de ander 

Genererend luisteren 
-open wil- 

Luisteren vanuit de ontluikende 
toekomst, co-creatie  



‘Je slimme onderbewuste’ 
Ap Dijksterhuis 

•  Bewust 65 bits/sec 
•  Onbewust 1.200.000 

bits/sec 
•  We weten meer dan 

we denken te weten… 
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Voice of Judgment 
Schandalig dat zij naar buiten zijn getreden!!
Stom van me! Hoe lang duurt dit nog?!
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Dit speelt alleen in Utrecht!
Consultatiebijeenkomsten leveren toch niets op!



Voice of Fear 
Hoe zal mijn carriere nu 
verlopen?!
Ben ik goed genoeg?!
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4 nivo’s en 3 interne stemmen 
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Downloaden  

Feitelijk luisteren 
Open mind 

Empatisch luisteren 
Open heart 

Genererend luisteren 
Open will 

Voice of judgment: opschorten oordeel 

Voice of cynicism: verplaatsen in de ander 

Voice of fear: onderkennen en loslaten 



Wissel uit in tweetallen 

Welke ‘interne stem’ was recent pregnant 
aanwezig in een gesprek? 
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Luisteren met hoofd, hart en handen 
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Hoofd  
•  Wat zegt de ander? 
•  Wat verrast je? 

Hart  
•  Wat voel je erbij? 
•  Wat is het gevoel van de ander? 

Handen  
•  Wat gaat de ander nu doen? 
•  Wat zou jij willen doen? 



1.   Focus op het 
resultaat 

2.   Focus op het 
proces 

3.   Focus op de 
drijfveren van 
ons handelen 
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De blinde vlek 
van leiders 



Theorie U 
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Observe, 
observe, 
observe 

 

Retreat and reflect: 
Allow the inner 

knowing to emerge 
 

 

Act in an  
instant 

 

H
et geheel in sam

enhang gaan zien 

D
e juiste interventie dienend het geheel  


