
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspiratiebrief 2 
 
 
 
 
 
Effectieve 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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Effectieve communicatie 
 
Effectieve communicatie is communicatie die echt bereikt wat de zender er mee voor ogen 
heeft. 
Het effect wordt bepaald door de kwaliteit van de interactie en de onderlinge relatie van de 
gesprekspartners.  
Communicatie heeft inhoudelijke (feitelijke), betrekkings- of relationele aspecten (sfeer). 
 
Onderscheid in relaties: 
 

• Goede vertrouwensrelatie 

• Zekere mate van wantrouwen 

• Angst voor de ander 

• Overheersen van onderlinge vijandschap 

• Overheersing van een der partners 
o Deskundigheid 
o Functie 

• Maatschappelijke positie 

• Ontbreken van een relatie 
 
 

Om over na te denken: 
Je communiceert dagelijks met mensen om je heen. Welk soort relatie heb je met die 
mensen? Is dat voor iedereen gelijk of wissel je constant in de rol? 

 
 
Perceptie: 

• Wijze waarop iemand zijn omgeving waarneemt (gehoor, ogen, gevoel), interpreteert 
en ervaart. 

• Perceptie krijgt gestalte in eigen ideeën, meningen, (voor)oordelen. 

• Perceptie werkt als een filter. 

• Perceptie wordt bepaald door: persoonlijke eigenschappen, opleidingsniveau, 
opvoeding, leeftijd, ervaringen, waarden en normen. 

 
 
Misperceptie: 

• Verkeerde vertaling van informatie door onze zintuigen (zien wat je graag wil zien en 
horen wat je graag wil horen) 

• Verschillen kunnen ontstaan tussen wat de zender heeft bedoeld en wat de 
ontvanger als feitelijke boodschap waarneemt. 

• Decoderen is dus goed waarnemen. 

• Wees bewust van je eigen perceptie! 
 
 

Om over na te denken: 
Wanneer ging het fout in de communicatie en wat had dat te maken met perceptie? Hoe 
voorkom je dat je dezelfde boodschap geheel verschillend waarneemt? 
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Ruis 
 
 
Is een verzamelterm voor de storingen die in (alle onderdelen van) het communicatieproces 
kunnen optreden. 
 
- Interne ruis: 

Te maken hebbend met de persoon: 

• Houding (attitude) 

• Instelling 

• Woordkeuze 

• Mentaliteit (andere) 

• Emotie 

• Ziekte 

• Vooroordelen 

• Onvoldoende voorkennis 

• Niet bij de les zijn 

• Te hoge verwachtingen 

• Doorwerking contacten gesprekspartners 
 
- Externe ruis: 

Storingen van buitenaf: 

• Lawaai 

• Geroezemoes 

• Geluiden, muziek 

• Hoesten 

• Rookoverlast 

• Temperatuur 
 
Goede voorbereiding en feedback (controlemechanisme) in de ruimste zin van het woord is 
belangrijk! 
 
 

Om over na te denken: 
Ruis is er bijna altijd binnen communicatie. Waar heb jij mee te maken? Wat is je eigen ruis? 
Hoe kun je daar aan werken? 

 
 
 


