
1. Voor over de lijn (slides 5 - 8) is het de bedoeling dat het team aan 1 kant van de 
ruimte gaat staan. Wanneer zij “ja” kunnen antwoorden op de vraag lopen ze naar 
de andere kant van de ruimte. Wanneer zij “nee” moeten antwoorden op de vraag 
blijven ze staan. Bij elke stelling kun je een aantal teamleden aan het woord laten.  
Doe je deze toolbox digitaal/online? Bij ‘’ja’’ duim omhoog en bij ‘’nee’’ duim voor 
de webcam (dan ziet iedereen alleen de mensen in beeld die ja zeggen)

2. Neem de slides (10 t/m 18) over de communicatie muur eerst goed zelf door. 
Begrijp je zelf goed wat ermee wordt bedoeld? Geef eventueel per stap een 
voorbeeld aan uit het werkveld die herkenbaar is voor het team. Lees anders nog 
even kort deze voorbeelden van internet. Wellicht kan je uit concreet uitleggen 
door voorbeelden uit je eigen werk te gebruiken. 

3. Met deze toolbox wil je vooral het team aan het denken zetten en realiseren dat 
communiceren lastig en tegelijkertijd essentieel is. 

http://mediator.nl/communicatie-muur-18-02-2013.html


‘’Door intervisies met 

cassusen uit hun 

werkpraktijk kwamen ze tot 

het uitwerken van de 

communicatie-muur’’

De communicatie muur is intensief besproken tijdens de 10de 
TechCrossOver door teamleiders van Eneco, Enexis & Feenstra. 

Die werkte aan het thema “Hoe mijn team nog beter laten 
samenwerken’’.   

Zie hier de one-pager die zij hebben gemaakt en die wij ook 
gedeelte hebben besproken in deze toolbox. 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/6e704551-94d9-4be2-8e86-478ee169bfba/One-Pager%20CommunicatieMuur.pdf


www.slimstehandentoolbox.nl

Communiceren met collega’s
Een belangrijk onderdeel van samenwerken is het (effectief) 

communiceren met elkaar. Een manier om hierover goed met 
elkaar in gesprek te gaan om de communicatie tussen elkaar te 
verbeteren is de ''communicatiemuur''. In deze toolbox maak je 

kennis met dit begrip en maak je gelijk een stap door aan de slag 
te gaan met een concrete actie. 

http://www.slimstehandentoolbox.nl


20 min

- 

-

1. Over de lijn: Ja of nee?

2. Met elkaar in gesprek

3. De communicatiemuur  

4. Actie: Communicatie in het team 



Over de lijn

Ja of nee; Vraag door, laat hen wat meer vertellen over waarom ze staan 
bij ‘’ja’’ of ‘’nee’’. 



Over de lijn
Zeg jij wel eens: ‘’Dat bedoelde ik niet.’’?



Over de lijn
Zeg jij wel eens: ‘’Dat bedoelde ik niet.’’?

Hebben je weleens een misverstand omdat het niet helder 
gecommuniceerd is? 



Over de lijn
Zeg jij wel eens: ‘’Dat bedoelde ik niet.’’?

Hebben je weleens een misverstand omdat het niet helder 
gecommuniceerd is? 

Verwacht jij dat als iemand ergens mee akkoord is, hij/zij ook het 
gaat doen?



Communicatie Muur
Volgens Derveaux en Sadeleer (1993) zijn er 5 niveaus van verstoring in 
communicatie tussen mensen. Die verstoringen zijn vaak aanleiding tot 

misverstanden of conflicten.



≠
‘’is niet’’



Bovenste twee niveaus:
Ook schriftelijk

Onderste drie niveaus: 
Zorg dat dit altijd in 
gesprek plaats vindt!



Waar gaat het mis?

We gaan in onze echte 
gedachten altijd al snel van 
Gezegd > Gedaan.

We slaan dus stappen over! 



Bedoeld is niet Gezegd

> We zeggen: ‘Heb je het druk dit weekend? maar we bedoelen ‘Zou je mij 
kunnen helpen verhuizen?’

> We zeggen: ‘Heb je de aanhangwagen nog nodig vanmiddag?’ maar 
we bedoelen ‘Kan ik jouw aanhangwagen vanmiddag lenen?’

: Heeft iemand een voorbeeld van een vraag (op werk) die je recent 
nog op deze manier hebt gesteld? 



Gezegd is niet Gehoord

Soms is iets wel gezegd maar de ander heeft het niet gehoord. Misschien 
was je niet duidelijk in wat je gezegd hebt maar wellicht heeft de ander 
ook niet goed geluisterd. Horen wat iemand zegt of wat iemand bedoelt 
is wat anders...



Gehoord is niet Begrepen

Dit gaat over elkaar echt begrijpen. Niet alleen zorgen dat de ander jou 
begrijpt, maar ook dat jij de ander begrijpt. Op dit niveau doe je veel 
checkvragen (‘vat eens samen wat ik nu gezegd heb, in je eigen 
woorden’). 

: Begrijpen jullie tot nu toe de stappen in deze Communicatie Muur? ;)



Begrepen is niet Akkoord

Iets begrijpen betekent niet dat je er direct mee akkoord gaat. Dit 
onderdeel speelt een grote rol in organisaties.  Leidinggevenden menen 
soms te snel dat er commitment is wanneer de medewerkers begrijpen 
en instemmen met een voorstel of werkwijze. Echter: begrijpen zit in uw 
hoofd en commitment zit in uw hart. 

>> Verhelder je eigen doelen en drijfveren, en vraag ook naar de doelen, 
drijfveren en belangen van de ander. Geef uitleg achter het idee, creëer 
bewustzijn op het belang voor hun.

https://www.desteven.nl/leerdoelen/leidinggevende-manager/leerdoel-training-teamontwikkeling-teambuilding/commitment


Akkoord is niet Gedaan

Dit gaat niet over de relatie tussen twee personen, maar veel meer over 
het systeem waarin jij en je team zich opereert. Dit gaat over aanjagen, 
je hebt immers al akkoord (als het goed is ;)).

Kan je aannemen dat iemand het niet doet omdat er afleiding is, omdat 
er andere prioritering is? Onderzoek dit. Kijk of de omgeving, de 
werkvorm, het systeem, helpend is. Bouw checks in, houd de discipline in 
de gaten, jaag aan.



Schrijf voor jezelf op:

Vraag 1: Bij welk niveau in de communicatie denk jij dat er voor jou 
persoonlijk (werk/privé) een slag te maken is? 

Vraag 2: Bij welk niveau denk jij dat jullie als team een verbeterslag 
kunnen maken? 

Deel op hetzelfde moment jullie antwoord op vraag 2 en bespreek dit met 
elkaar (digitaal: delen in chat) 




