
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspiratiebrief 6 
 
 
 
 
 
De gespreksleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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De taak van de gespreksleider 
 

• Goede voorbereiding 

• Handhaven van de vergaderdoelstelling 

• Opvangen van signalen 

• Corrigeren 

• Sturen 

• Objectiviteit en subjectiviteit onderscheiden 

• Zorgen voor notulen en actielijst 

• Gespreksleider hoeft geen deskundige te zijn. 

• Gespreksleider dient wel voldoende inzicht te hebben. 

• Gespreksleider moet leiden en sturen.  
 
 
Spelregels voor de gespreksleider 
 
 
Regels voor een gespreksleider: 
a. Doel van bespreking moet duidelijk zijn voor iedere deelnemer. 
b. Doel dient voor iedereen hetzelfde te zijn. 
c. Doel moet bewaakt worden. 
 
Voorts moet de gespreksleider: 
d. Bespreking op gang houden. 
e. Deelnemers leiden en sturen. 
f. Signalen herkennen. 
g. Zichzelf zijn. 
h. Vertrouwensrelatie creëren. 
i. Feiten van meningen kunnen onderscheiden. 
j. Deelnemers stimuleren en motiveren. 
 
Gesprekleider kan beter zijn werk doen als hij meer: 
 

• neutraal staat tegenover deelnemers 

• neutraal staat ten aanzien van het onderwerp 

• de voortgang van het gesprek kan bevorderen 
 
 
 

Om over na te denken: 
Hoe vul jij de rol van gesprekleider in? Hoe zie je anderen dat doen? Wat vind je daarvan? 
Wat zou je anders kunnen gaan doen? 
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Kwaliteit van communicatie in groepen 
 
Denken en gevoel 

• Denken uit zich doorgaans verbaal. 

• Gevoel uit zich doorgaans non-verbaal. 
 
We horen graag wat we willen horen. 

• Verwachtingen, vooroordelen, bedoelingen werken als een filter, als een selecterende 
en vervormende zeef. 

• Moeilijk verlopende communicatie is het gevolg van het ontbreken van 
overeenstemming in de filters. 

 
Gevolg is – in communicatietermen - verkeerd gecodeerd en gedecodeerd. 
 
 
Spelregels voor de individuele deelnemer 
 
Positief neutrale opstelling berust op zes factoren: 
 
- Kennis 

- Kennis van feiten en achtergronden 
- Enkel ten behoeve van het aan de orde gestelde onderwerp 

 
- Houding 

- Mening die bijdraagt 
- Goed luisteren 
- Aanpassing 

 
- Gedrag 

- Anderen in hun waarde laten 
- Zichzelf in waarde laten 

 
- Interactie 

- Zodanig dat de groep het waardeert 
- Niet onevenredig veel meer of minder spreektijd in beslag nemen 

 
- Redeneertechniek 

- Niet dwingend 
- Geen lange monologen 

 
- Emoties 

- Vermijd overdreven emoties 
- Indien emoties, beheers deze 

 

Om over na te denken: 
Op welke manier zie je bovenstaande factoren terug in overlegsituaties? Wat kan beter / 
anders? 


