
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspiratiebrief 1 
 
 
 
 
 
Wat is communicatie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze inspiratiebrieven willen we je op weg helpen met een aantal begrippen met 
betrekking tot communicatie.  
 
Klik hier om te laten weten wat je van deze brief vindt. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-phaMTVpSoahCNXKxmDyiW7YbJ-UpcBJ9DiuLC34fpX8B5A/viewform
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Wat is communicatie? 
 
Communicatie is een proces van verbale en non-verbale overdracht van geselecteerde 
informatie (ideeën, opvattingen, suggesties) en de verstandhouding tussen mensen. 
 
 
Communicatie kan zijn: 
 

• Cognitief (verstandelijk) info-uitwisseling, beïnvloeding     van gedrag 

• Affectief (gevoelsmatig) b.v. troosten, omhelzen 
 
 
Communicatie als activiteit: 
 
Zender >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ontvanger 
Boodschap overbrengen naar ontvanger. 
 
 
Communicatie als proces: 
 
Zender  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ontvanger 
Ontvanger <<<<<<<<<<<<<<<<<< Zender 
Besluitvorming door goed tweerichtingsverkeer 
 
 
Communicatienetwerken: 
 
- Horizontaal Gelijk hiërarchisch niveau 
- Verticaal  Hoger en lager hiërarchisch niveau 
- Diagonaal  Verschillend hiërarchisch niveau 
 
Communicatie-infrastructuur: 
 
- Formeel (taken, werkoverleg, beoordeling) 
- Informeel (gerucht, roddelen, proefballon) 
 
In een organisatie kan communicatie: 
 
- Bottum up 
- Top down 
- Diagonaal 
 

Om over na te denken: 
In welke positie verkeer je binnen de organisatie en wat voor invloed heeft dat op jouw 
communicatie?  Welke van bovenstaande situaties kom je tegen of gebruik je bewust? Zou 
dat ook anders kunnen? Wat is het effect op je collega’s? 
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Informatie, de grondstof van communicatie 
 
Interne en externe informatie is de grondstof voor communicatie (gegevens voor ontvanger). 

• Kwalitatieve info tbv totaalbeeld alle aspecten 

• Kwantitatieve info is hoeveelheid info 
 
 
 
 
Communicatiesoorten: 
 
- Non-verbale communicatie: 

Kenmerk: communicatie zonder woorden (gebaren, gelaatsuitdrukkingen en 
lichaamshouding). 

 
- Verbale communicatie: 

Kenmerk: communicatie met woorden (spreken, schrijven, luisteren en lezen). 
 
 
Communicatievormen: 
 
* Tweegesprekken:  
- open (dialoog, discussie, functioneringsgesprekken) 
- half open (adviesgesprekken met beperkte inbreng) 
- gesloten (interviews waarbij vragen vooraf vastliggen) 
 
* Groepsgesprekken: 
- verkoopbijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten, werkoverleg. 
 
* Lezingen, presentaties: 
- voor alle gesprekssoorten staan aparte doelstellingen (meningsvormend, oriënterend, 

besluitvormend, probleemoplossend) 
 
 

Om over na te denken: 
Welke communicatievormen passen het beste bij je? Ben je bewust bezig met (non) verbale 
communicatie? Wat doet thuiswerken met communicatie? 
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Voordelen mondelinge communicatie: 
 
 

• feedback (terugkoppeling) 

• reacties en check op goede informatie 

• toelichting onduidelijke punten 

• gebaren, intonaties bedoeling te ondersteunen 

• controle of informatie goed is overgekomen 
 
 
Nadelen mondelinge communicatie: 
 

• miscommunicatie 

• kans op vervorming van informatie 

• kans op onvolledigheid 

• gekleurde informatie 

• geen bewijs achteraf 
 
 
 

Om over na te denken: 
Wat voor invloed heeft bellen / zoomen / teams voor invloed op mondelinge communicatie? 
Wat voor gevaren zijn er, welke voordelen herken je?  


