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LES 3  

Empathie & Zelfempathie 

 

Het model Geweldloze communicatie 

Verbindende communicatie is veel meer dan een truc, het is een manier om het in het leven 

te staan. Het gaat bijvoorbeeld over hoe jij reageert op ‘moeilijke mensen’ en omgaat met 

boosheid, grenzen stellen, overtuigingen en je authenticiteit. En nog veel meer. Het is een 

ontdekkingstocht naar jezelf. 

Het helpt je om jezelf beter te gaan begrijpen en zal je meer kwaliteit in je leven geven en 

verdieping in je relatie(s). En vooral, het bewustzijn in je eigen leven te vergroten 

 

Waarom verbindende communicatie? 

We leren veel op school en nemen oordelen over van onze opvoeders. En horen zaken als: 

‘Je moet niet huilen maar flink zijn’. ‘Wat zal je vader wel niet zeggen als hij hoort hoe stout 

je was’. Vaak leren we al vroeg om afstand te nemen van wat werkelijk in ons omgaat. Dat 

doet iets met ons gevoelsleven. En daardoor leren we om te (ver)oordelen over goed en 

fout, over zowel anderen maar ook over onszelf. 

 

Opdracht 1: 

Neem iets in gedachten waar je een oordeel over hebt. En vul zoveel mogelijk aan.  

‘….mensen’ …..  (Bijvoorbeeld: ‘ dikke mensen hebben geen zelfbeheersing’, ‘ dikke mensen 

zijn lui’, ‘dikke mensen sporten nooit’). 

 

Waarom hebben we een model nodig? 

We hebben geleerd dat we juist naar de  behoeften van onze omgeving luisteren en niet 

naar de behoefte van onszelf.  

Dus we denken dat wij verantwoordelijk zijn voor het geluk van anderen.  

Daardoor is niet meer helder wie wel en niet verantwoordelijk is voor iets. In plaats daarvan 

kunnen we rondlopen met een schuldgevoel.  

We gaan ervan uit dat anderen verantwoordelijk zijn voor ons welzijn en geluk.  
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We verwachten dat anderen onze behoeften kennen, terwijl we deze vaak helemaal niet 

goed kennen en niet onder woorden kunnen brengen.  

Het model kent 4 stappen, in een latere les wordt dit nog uitgebreid behandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Waarneming  

Gebruik altijd een objectieve waarneming. Wanneer er een oordeel bij zit, 

horen de anderen de boodschap niet meer en zullen dit als kritiek ervaren. 

Dus een goede waarneming is: 

- We spraken vijf keer af en je kwam drie keer later dan afgesproken (‘ 

je komt altijd te laat’ ) 

- De afspraak is dat je woensdags de was doet. Op donderdag is deze 

niet gedaan (‘je doet nooit iets in huis’) 

 

Hoeveel ben je zelf geneigd te oordelen: 

- veel werkwoord ‘zijn’ gebruiken 

- stellige uitspraken 

- eigen meningen als waarheid verkondigen 

- generaliseren 

2 - Voelen 

Er zijn vier basisgevoelens: bang, blij, bedroefd en boos. 

 

Schijngevoelens 

Deze worden vaak gebruik en verward met echte gevoelens. Bijvoorbeeld: ik 

voel me genegeerd, gekwetst, aangevallen, niet gezien, niet gehoord. We 

denken dat een ander dat doet. 

Het meeste wat we gebruiken zijn schijngevoelens.  

 

Voorbeelden van gevoelens als behoefte niet  is vervuld:  

Verslagen, gebroken, gefrustreerd, verveeld, jaloers, wanhopig, schuldig, 

beschaamd. 

 

Voorbeelden van gevoelens als behoefte wel is vervuld: 

Liefdevol, teder, trots, ontspannend, stralend, opgelucht, enthousiast, vurig. 

 

Let op: zeg niet: ik ben verdrietig want… komt door jou (‘jij komt niet op 

tijd.).’  
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Als iemand iets tegen je zegt, kun je het opvatten: 

- Persoonlijk (oordeel en schuld bij onszelf) 

- We zoeken schuld bij ander 

- We nemen de boodschap aan om te onderzoeken wat die doet met onze behoeften (heel 

belangrijk, maar niet empatisch) 

- We kunnen ons ook richten op behoeften en gevoelens van een ander, wat is er echt aan 

de hand? (dit is empathie) 

 

 

 

 

 

3 - Behoeften 

Voorbeelden van behoeften: 

Fysiek (aanraking, slaap, intimiteit, voedsel) 

Relationeel (respect, empathie, vertrouwen) 

Autonoom (Vrijheid, creativiteit, zelfexpressie) 

Spiritueel (Betekenis, beschouwing) 

Luchtig (Spelen, humor, lachen) 

 

Alternatieve woorden voor behoefte: 

Belangrijk, willen, verlangen, fijn, verrijken 

 

 

4 -Verzoeken 

- op een verzoek moet altijd iemand ‘nee’ kunnen zeggen. Als je dat niet 

kunt accepteren, dan was het als eis geformuleerd of bedoeld.  

 

Voorbeelden van eisen: 

- Zullen we rust bewaren? 

- Je mag niet oordelen 

- Je moet je gedragen 

 

Voorbeelden van verzoeken: 

- Zou de kast willen opruimen? 

- Wil je vertellen hoe je naar deze situatie kijkt? 

- Wil je luisteren voordat je weer begint te praten?  

 

Een goed verzoek is concreet en haalbaar.  

Dus niet: ‘Ik wil graag respect in het vervolg’ (‘Wil je me aangeven als je me 

niet eens met me bent’) of ‘ Wil je mij gelukkig maken?’ (‘Wil je samen tijd 

met me doorbrengen’) 
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EMPATHIE 

Binnen geweldloze communicatie speelt empathie een grote rol. Empathie is een woord dat 

bij de meeste begeleiders, leerkrachten, ouders en coaches geen vragen oproept. Ze weten 

ongeveer wel wat de strekking van dit begrip is. 

Het staat voor de beschrijving van het vermogen om dingen te voelen die zich buiten ons 

lichaam afspelen. Blijkbaar werkt het bij mensen zo dat zodra zij gedrag van anderen 

waarnemen ze dat gedrag in hun eigen lichaam reflecteren. Niet na een poosje, maar direct, 

zelfs tijdens de observatie. Als vanzelf, want onbewust, doen we dus in ons lichaam na wat 

we zien. 

 

SPIEGELEN 

De cellen in ons lichaam die deze reflectieve werking hebben, zijn spiegelneuronen. Dit zijn 

neuronen die actief worden als we waarnemen wat iemand anders doet. De activiteit 

bevindt zich op dezelfde plek in de hersenen als bij degene die de actie uitvoert. 

Spiegelneuronen zijn dus erg belangrijk bij sociale interactie om van elkaar te kunnen leren 

en vooral om elkaar te kunnen begrijpen en aanvoelen. Want als we een blij gezicht zien, 

vertonen onze hersenen ook de emotie ‘blij’. En als we zien dat iemand zich bezeert, worden 

in onze hersenen de bijbehorende pijngebieden geactiveerd. 

 

Ondergeschikten hebben sterker de neiging om hun leiders te spiegelen dan andersom. 

Mensen die goed kunnen spiegelen, komen wilskrachtiger, directer en eerlijker over. 

Spiegelen leidt tot meer sympathie. Iemand die spiegelt, kan dus iemand met weinig of veel 

macht of status zijn. Om relaties met anderen te verstevigen, zonder gebruik te maken van 

gewelddadige communicatie, is spiegelen een goed instrument. Het gevaar dat je de 

verkeerde woorden gebruikt, is daarbij in elk geval nauwelijks aanwezig. 

Door te spiegelen zend je een aantal belangrijke boodschappen uit. Het is een manier om de 

ander waar te nemen zoals hij is. Je bevestigt de ander en accepteert hem, in elk geval in zijn 

houding. Het is dus de kunst om zoveel mogelijk de overeenkomsten te spiegelen, ook als de 

verschillen heel duidelijk zijn. Dat kan gaan  over bijvoorbeeld de manier van lopen, de toon 

van spreken, de gebaren of de woordkeuze. 
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Er zijn drie verschillende niveaus voor al deze signalen: 

1 Spiegelen op het niveau van gedrag 

2 Spiegelen op het niveau van emoties 

3 Spiegelen als automatisme, of toch niet... 

Deze niveaus bespreken we hieronder. 

 

SPIEGELEN OP HET NIVEAU VAN GEDRAG 

Gedrag is iets wat we kunnen zien en waarnemen, het is het meest zichtbare niveau waarop 

we kunnen spiegelen. Dit gaat over de taal die we gebruiken, de houding die we aannemen 

en de toon waarop we spreken (bijvoorbeeld hard of zacht praten). 

Het lijkt misschien vreemd om harder te praten dan je gewend bent, maar daarmee 

harmonieer je wel meer dan wanneer je dat niet zou doen. Je zoekt en vindt dan makkelijker 

aansluiting en legt de nadruk op overeenkomsten in plaats van op verschillen. Datzelfde 

geldt voor je lichaamshouding en woordkeuze. Een voorbeeld: 

Klant: ‘Komt u verder. ’ 

Adviseur: ‘Nou, dankjewel. Wat een ontzettend leuk pand is dit. Hoe zijn jullie 

daaraan gekomen?’ 

Klant: Eh, gewoon gekocht. Wat heeft u ons te bieden?’ 

Adviseur: Ja, heel mooie dingen. En die passen perfect bij de uitstraling van dit bedrijf. 

Ik ben er zelf al tien jaar enthousiast over en.. 

Klant: Kunt u een brochure achterlaten? Dan zal ik die eens rustig doornemen. ’ 

Adviseur: ‘O ja, natuurlijk, prima. En dan bel ik je volgende week wel even op om te 

bespreken hoe het je bevalt, goed?’ 

Klant: Ik neem zelf wel even contact op. ’ 

In deze situatie kiest de adviseur voor zijn gebruikelijke joviale, informele houding. Hij is erop 

gericht om eerst makkelijk contact te leggen en daarna tot zaken te komen. De klant staat er 

anders in, meer formeel en afstandelijk, onder andere door ‘u’ te zeggen. Nu hoeft dit geen 

groot probleem op te leveren, maar het doet wel iets. Als een gesprek belangrijk is, kan het 

helpen om bewust te spiegelen op bijvoorbeeld de woordkeuze en zodoende een sfeer van 

meer synergie te creëren. 
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SPIEGELEN OP HET NIVEAU VAN EMOTIES 

Hoe kun je je goed afstemmen op de emoties van de ander als je daar geen idee van hebt? 

Een belangrijke indicator voor de emotionele gesteldheid van de ander is het tempo. Niet 

alleen het spreektempo, maar ook het looptempo en het tempo van andere bewegingen die 

iemand maakt. Opgejaagd of vertraagd worden is voor niemand prettig en is eigenlijk al 

voldoende reden om af te stemmen op het tempo. Snel lopen kan haast betekenen, veel 

drukte of gewoon veel energie. Loop dan zelf ook maar eens sneller en kijk welk effect dat 

op je heeft. 

Als je eenmaal een beeld hebt van de emotionele sfeer (rust, ergernis, zorgen, 

enthousiasme), kun je je aandacht verschuiven naar de dingen die worden gezegd en naar 

de onderliggende gevoelens. Als je daarop kunt reageren, ben je veel dichterbij gekomen. 

Belangrijk! 

Het begint met de bewustwording dat we vaak niet bewust afstemmen. 

Als iemand ons niet aankijkt, kijken we hem juist wel aan. We hebben vaak de neiging om te 

contrasteren. Door het benadrukken van de verschillen, wordt de afstand tussen mensen 

juist groter. 

Niet iedereen past zich direct en makkelijk aan mensen en situaties aan. Vaak zeggen 

mensen die hiermee moeite hebben: zo ben ik nu eenmaal Of: 'Moet ik me soms anders 

voordoen dan ik ben?' 

Ze verwisselen hun identiteit met hun manier van doen. Want het gaat minder om wie je 

bent en meer om wat je doet en hoe flexibel je kunt zijn in dat doen. 

 

 

 

SPIEGELEN ALS AUTOMATISME, OF TOCH NIET... 

Door het verhaal over spiegelneuronen lijkt het bijna alsof empathie een automatische reflex 

is. Alsof het binnen in ons gebeurt en dat we er niet zelf over kunnen beslissen. Gelukkig zijn 

we in staat onze reacties te beheersen en waar nodig te onderdrukken, zodat we niet 

ongeremd bezig zijn met empathie. We kunnen ons ook niet makkelijk identificeren met 

mensen die ver van ons afstaan qua opvattingen of leefstijl. Identificatie is een 

basisvoorwaarde voor empathie, anders lukt het niet. 
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Empathie kan ook in de kiem gesmoord worden, als een beschermingsmechanisme. Want 

een verpleegkundige of bejaardenverzorgster kan het zich simpelweg mentaal niet 

veroorloven om voortdurend empathisch te zijn. Daar loop je een keer op leeg. Zij leren dus 

om zich voor hun empathische gevoelens af te sluiten. Dat kan helpen om goed te blijven 

functioneren. Je te veel afsluiten is weer een belangrijke valkuil; dan stomp je af en word je 

onverschillig. Maar je selectief afsluiten kan heel heilzaam zijn. 

Er zijn ook situaties waarin het gewoon niet verstandig is om andermans emoties over te 

nemen, bijvoorbeeld bij angst of woede. Bij angst is het prettig als iemand anders rustig 

blijft, dat geldt ook voor woede. Empathie is dus een natuurlijk fenomeen waarmee we 

communicatief gezien bruggen kunnen bouwen tus- sen mensen. Maar gelukkig overkomt 

het ons niet en kunnen we het gericht en doelbewust inzetten. 

 

Veel en weinig empathie 

Mensen die empathischer zijn dan anderen, hebben een sterker spiegelsysteem. We zijn dus 

niet allemaal even meevoelend. De Amerikaanse onderzoeker Mark Davis heeft een test 

ontwikkeld om de mate van empathie te meten. Deze empathietest vind je hieronder als 

oefening. 

Als je een hoge empathiescore haalt, kun je ervan uitgaan dat je hersenen sterk de 

handelingen van andere mensen spiegelen. Bij een lage score is het spiegelsysteem minder 

actief. Dat wil echter niet zeggen dat je als je een lagere score hebt niet empathisch kunt 

zijn. Je moet er alleen wat harder voor werken, het gaat dan niet vanzelf. 

 

 

 

MEDEDOGEN: EMPATHIE VOLGENS GEWELDLOZE COMMUNICATIE 

Er is geen algemeen aanvaarde definitie van het begrip ‘empathie’. Ook concrete adviezen 

om empathisch te zijn, te worden en te blijven zijn eigenlijk niet te geven. Empathie is het 

vermogen om je in te leven in de positie van iemand anders en intuïtief waar te nemen wat 

die persoon voelt. Het is het vermogen om in andermans schoenen te staan, met zijn ogen 

naar de wereld te kijken en met zijn hart te voelen. Je kruipt in zijn geest om de wereld te 
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ervaren vanuit zijn perspectief. Doordat je je afstemt op de ander, ga je hem als vanzelf 

nadoen. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk. 

‘Meteen na het werk door naar de schouwburg. Natuurlijk heel leuk om af en toe uit 

te gaan. Maar jeetje, wat ben ik moe. Zodra ik op de rode pluchen stoel zit, begin ik te 

gapen. En dat is natuurlijk niet zo gezellig, dus ik probeer het te onderdrukken. Mijn 

echtgenoot praat honderduit, maar het gaat een beetje langs me been. Ik hoop dat 

het licht snel uit gaat en ik ongegeneerd kan zitten geeuwen tijdens de voorstelling. 

Misschien zelfs een klein tukje doen. Pff en morgenochtend weer om zes uur op en 

vergaderen tot een uur of negen ’s avonds. Ik zie er nu alweer tegenop. O, daar komt 

weer zo’n enorme gaap. Gelukkig, de voorstelling begint. ’ 

 

Heb je moeten gapen terwijl je dit voorbeeld las? Zo ja, dan heb je waarschijnlijk een 

natuurlijke aanleg tot sterk empathisch gedrag. Zo niet, dan is voor jou meer nodig dan 

inbeelding via een gelezen verhaal. Misschien moet je dan iemand zien gapen voordat je zijn 

houding, blik en gedrag gaat spiegelen. 

Bij geweldloze communicatie is je respectvol inleven in wat anderen ervaren essentieel als 

basishouding. Want als deze houding ontbreekt, krijgt het model van waarnemen, voelen, 

nodig heb- ben en verzoeken een kunstmatig karakter en zullen we snel gaan oordelen. Een 

van de cruciale aspecten van empathisch zijn is luisteren. Dat gaat verder dan alleen maar 

ongeveer begrijpen wat iemand zegt. 

 

Goed om te weten is dat onze woorden maar voor ongeveer tien procent onze 

communicatie vormen. Blijft negentig procent over. Daarvan wordt een derde bepaald door 

de geluiden die we maken, de rest is gereserveerd voor onze lichaamstaal. Bij empathisch 

luisteren gebruik je dan ook niet alleen je oren, maar ook je ogen en vooral je hart. Je luistert 

om te kunnen voelen en betekenis te kunnen geven aan wat je hoort, ziet en voelt. 

Soms is het voldoende om in stilte, met een empathische verbin ding, bij iemand aanwezig 

te zijn. Of om alleen maar te gissen, te zoeken welke gevoelens en behoeften leven bij de 

ander. Dat kan al helpen, zonder dat je verder iets doet of moet doen.  

Een voorbeeld: 
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Annet: Pff ben ik de laatste weken zo druk bezig geweest met een notitie over 

leefbaarheid in onze gemeente. Hoor ik nu dat dat onderwerp voorlopig van de 

agenda is. Ik weet niet eens wanneer en of bet wel terugkomt. ’ 

Pierre luistert alleen. 

Annet: ‘Tja, eerst is bet een zaak van groot belang en word ik flink onder druk gezet 

om een lijvig stuk te schrijven. Met een scherpe deadline natuurlijk. Ik heb er drie keer 

mijn wekelijkse sportavond voor opgegeven en loop al meer dan een week met flinke 

nekpijn. Allemaal voor niets. ’ 

Pierre: Je hebt wel heel bard je best gedaan, geloof ik. Vond je dit een belangrijke 

klus?’ 

Annet: ‘Nou, belangrijk... Ja, toch wel. Het onderwerp spreekt me heel sterk aan. Ik 

vind bet fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan een discussie over boe we van 

deze stad een fijnere gemeente voor de bewoners kunnen maken. Ik ben bang dat bet 

nu ergens onderaan de stapel terechtkomt. Dat zou ik heel jammer vinden. ’ 

Pierre: ‘Laat je het rusten of ga je er nog iets mee doen?’ 

Annet: Mm, dat weet ik nog niet goed. Ik vind het belangrijk, maar heb geen zin om 

met mezelf en mijn stuk te gaan leuren. Daar denk ik nog even over na. ’ 

Pierre luistert alleen. Annet is even stil. 

Annet: Ik denk dat ik bet toch even met de gemeentesecretaris ga bespreken. Dan ben 

ik bet kwijt. Misschien kan bij zijn best doen om het stuk ergens weer te agenderen. 

Ja, dat ga ik doen. ’ 

Pierre luistert alleen. 

Annet: ‘Nou Pierre, bedankt voor bet luisteren. Dat heeft me heel goed gedaan. ’ 

Empathisch zijn, mededogen hebben, is alleen mogelijk als we ons helemaal ontdoen van 

alle vooringenomenheid en vooroordelen. Maar ook van (goedbedoelde) adviezen, 

meningen, oplossingen en geruststellingen. We kennen die allemaal wel: 

 ‘Joh, trek het je niet zo aan. Zo erg is het niet.’ 

 ‘Nou, dat stelt nog niets voor. In mijn tijd was het allemaal veel erger.’ 

 ‘Dat doet me denken aan die keer dat ik zelf in zo’n situatie terechtkwam.’ 

 ‘Het komt allemaal wel goed, let maar op mijn woorden.’ 

 ‘Als ik er nog eens goed over nadenk, klopt het toch niet helemaal wat je zegt.’ 
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 ‘Als ik jou was, zou ik er nog eens een nachtje over slapen.’ 

 

Bij empathie gaat het om aanwezig zijn bij de ander en bij wat de ander ervaart. Deze 

aanwezigheid is niet hetzelfde als iemand proberen te begrijpen of sympathie tonen. Als we 

iemand willen begrijpen, gebruiken we vooral ons verstand en onze eigen mentale modellen. 

Bij sympathie kiezen we ervoor om mee te leven met de gevoelens van iemand anders, 

bijvoorbeeld: ‘Joh, wat moet dat een ontzettend vervelende situatie moet voor je zijn.’ 

Als je sympathie hebt voor iemand, ga je helemaal mee in zijn verhaal en ben je het met hem 

eens. Dat is meestal heel prettig, ondersteunend, voor degene die de sympathie ontvangt. 

Empathie en mededogen gaan om je echt inleven in de ander, om in de huid van die ander 

kruipen. Daarbij houd je je eigen oordeel terug. Je zegt niet dat je je het heel goed kunt 

voorstellen, want daarmee maak je de ervaring van de ander tot jouw ervaring. Jij geeft 

ruimte aan de ander, zodat die zijn eigen oordelen, en wat daar allemaal achter zit, kan 

onderzoeken. Je staat erbij en kijkt ernaar. Jij bent betrokken bij en mild jegens de ander, 

maar zonder al te veel te doen en in te grijpen. 

 

Het model van geweldloze communicatie kan daarbij heel goed helpen. Als je besluit je 

alleen maar te richten op wat de ander waarneemt, voelt, nodig heeft en verzoekt, filter je 

vanzelf de oordelen, meningen en eigen standpunten eruit. Bij het uiten van beschuldigingen 

en verwijten kun je het best je aandacht richten op wat de ander nodig heeft. Je bent dan 

even niet bezig met je af te vragen wat de ander van jouw respons vindt, zoals in dit voor- 

beeld: Je bent niet wijs dat je je zomaar inlaat met zo’n buitenlands type. Wie weet wat hij 

allemaal op zijn kerfstok heeft!’ 

Bij zo’n opmerking kan het snel gebeuren dat je de kritiek persoonlijk opvat en jij je dus 

schuldig gaat voelen. Of je kaatst de bal terug en geeft bijvoorbeeld aan dat de persoon een 

discriminerende opmerking maakt. Dan ben je weer aan het oordelen. Als je je in plaats 

daarvan afvraagt vanuit welke behoefte deze opmerking wordt gemaakt, krijg je een andere 

ingang voor het vervolg van het gesprek. Bijvoorbeeld: ‘Het lijkt wel alsof je je zorgen maakt 

om mij. Klopt dat?’ Dus elke keer als we de pijn van de ander kunnen horen en vertalen, ook 

al is die pijn verpakt in veroordelingen en stevige emoties, is sprake van empathie. 
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Als iemand laat zien dat hij zijn best doet om zich in te leven, is dat voor de gesprekspartner 

vaak een hele troost en een oppep- per voor het zelfrespect. De troost schuilt vooral in het 

feit dat we merken dat er iemand is die genoeg om ons geeft om aandachtig bij ons te zijn. 

Bovendien blijkt eruit dat we worden geaccepteerd. Omdat bijna niemand vroeger genoeg 

empathie heeft gekregen, hebben we er allemaal veel behoefte aan. 

 

Empathisch zijn als je zelf behoefte hebt aan empathie is dan ook een grote uitdaging. Want 

als je boos of teleurgesteld bent, vraagt het veel discipline om je gevoelens te delen in plaats 

van verbaal uit te halen. En als je je eigen gevoelens wilt delen maar de situatie vergt dat je 

je eerst inleeft in de ander, vraagt dat veel van je zelfbeheersing en aandacht.  

Het volgende gesprek lijkt een voorbeeld van geweldloze communicatie, maar de empathie 

ontbreekt: 

Lars: ‘Weet je, ik vond het toch wel jammer datje niet op onze bruiloft kon zijn. We 

zijn al heel lang vrienden en mijn huwelijksdag was een bijzondere dag voor mij. Daar 

had ik je graag bij willen hebben. Ik heb je echt gemist en was teleurgesteld datje iets 

anders voor liet gaan.’ 

Wim: ‘Ja, dat weet ik. Maar weet je, het kon bijna niet anders. Ik vond dat ik moest 

kiezen voor de diploma-uitreiking van mijn dochter. Als ik daar niet naartoe was 

gegaan, had ik me heel schuldig gevoeld. Dus ik vind dat ik de juiste beslissing heb 

genomen. ’ 

Lars: ‘Voor mij was het heel vervelend, toch een smet op een verder heel mooie dag. ’ 

 

In deze situatie zijn beide mannen open en eerlijk. Ze durven hun gevoelens uit te spreken. 

Toch is het geen plezierig gesprek. Dat komt omdat beiden ervaren dat de ander alleen 

denkt aan zijn eigen gevoelens en die laat prevaleren. 

Voor Lars is het fijn te horen dat Wim zich de teleurstelling aan- trekt en belangrijk dat Wim 

begrijpt dat hij een moeilijke keuze heeft moeten maken. Beiden zijn bang om hun eigen 

waarheid te moeten opgeven als ze zich openstellen voor de waarheid van de ander. Als ze 

die angst zouden kunnen opgeven, zag het gesprek er heel anders uit: 
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Lars: ‘Weet je, ik heb je gemist op onze bruiloft. Ik was erg teleurgesteld dat je er niet 

was. ’ 

Wim: Ja, dat weet ik en ik begrijp bet heel goed. Ik weet hoe belangrijk die dag voor je 

was. ’ 

Lars: ‘Ja, ik was er echt even heel sip van. ’ 

Wim: ‘Dat spijt me.’ 

Lars: ‘Maar ik begrijp natuurlijk ook wel dat het voor jou een heel moeilijke keuze 

was. Heb je net twee heel belangrijke dingen op hetzelfde moment. ’ 

Wim: ‘Inderdaad, het heeft me heel wat hoofdbrekens gekost. Ik ben blij dat je 

begrijpt hoe moeilijk het voor mij was. ’ 

 

Het issue is nog niet helemaal weg, maar de toon van het gesprek is al heel anders 

geworden. Puur omdat de gevoelens van de ander er mogen zijn en de aandacht krijgen. 

 

EIGENLIJK NIETS AAN DE HAND 

Het is verbazingwekkend hoe vaak we in gesprekken conflicten opzoeken of vermoeden dat 

deze zullen volgen. Vanwege onze collectieve verslaving aan de overtuiging van ‘goed’ en 

‘fout’ en van ‘gelijk’ en ‘ongelijk’ krijgen gesprekken snel een conflictueus karakter en gaat 

het om winnen en verliezen. 

Maar in de meeste gesprekken is er niets om een conflict of ruzie over te krijgen. De ene 

mening is anders dan de andere. En de ene emotionele reactie op een situatie is anders dan 

de andere. Niet alle gevoelens spreken evenveel aan, maar toch is dan geen sprake van 

ongelijk hebben of van een winnende of verliezende partij. 

Vaak denken we dat empathie tonen betekent dat je je eigen mening of waarheid moet 

opgeven. Dat je jezelf aan de kant moet zetten als je meeleeft met iemand anders. Het kan 

een heel bevrijdende gedachte zijn dat veel gesprekken niet vragen om een beslissing en 

keuze. Dat het er meestal echt niet over gaat wie gelijk heeft. Als je je dat realiseert, ontstaat 

ruimte om los te laten en het gesprek een andere wending te geven. 

 

EN ALS ER WEL IETS AAN DE HAND IS... 
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Soms zijn gesprekken wel gericht op een beslissing nemen of moet er een knoop worden 

doorgehakt, een oplossing komen. Dan wordt het vanzelf al wat spannender, zeker als er 

tegengestelde belangen zijn. Of als oplossingen of alternatieven elkaar uitsluiten. 

Een echtpaar bijvoorbeeld maakt ruzie over de verdeling van de huishoudelijke taken. De 

vrouw vindt dat de man te weinig doet in het huishouden: een veelvoorkomende, klassieke 

bron van conflicten. Zij wil eigenlijk dat haar partner de technische klusjes in en om het huis 

doet en daar niet te lang mee wacht. Ze voelt zich ongemakkelijk als het, naar haar idee, een 

rommeltje in huis is. De man voelt zich opgejut en vindt dat zijn vrouw te veel van hem 

vraagt. 

Beide partners hebben gelijk, want ze kennen hun eigen gevoelens het best. Maar dat lost 

natuurlijk niets op. Het onderwerp vraagt om actie, een oplossing. We noemen dit een 

beslissingsgesprek. Als je weet dat het om een beslissingsgesprek gaat, kun je een aantal 

handvatten ter harte nemen. Ten eerste dat je afspreekt dat je geen ruzie maakt en niet gaat 

debatteren. Ten tweede dat alle gesprekspartners de beslissing als focus/uitgangspunt 

nemen. Dus niet het eigenbelang, het eigen gelijk of de winst. 

 

WAIT 

Het Engelse acroniem WAIT is een handig hulpmiddel voor het beoefenen van empathie. Je 

kunt er vier vragen mee formuleren: 

 What Am I Thinking? 

Neem even de tijd om na te gaan hoe mijn gedachten over een situatie beïnvloeden 

wat ik erover ga zeggen. 

 Why Am I Talking? 

Draagt datgene wat ik zeg bij aan de kwaliteit van het gesprek? Of kan ik beter de tijd 

nemen om te luisteren. 

 What Am I Telling Myself? 

Komen mijn waarneming en interpretatie overeen met wat er werkelijk gebeurt? 

 What's Alive In Them? 

Wat leeft er eigenlijk bij de gesprekspartner? 
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Zelf Empathie 

 

Laten we zelf de verandering worden die we zo graag in de wereld zien. 

-Mathama Gandhi_ 

 

Zelfempatie is zo belangrijk dat ik het  hier apart bespreek. 

 

ZELFEMPATHIE 

Het proces waarin je contact maakt met je behoeften als je door iets wat je ziet of hoort 

wordt geraakt, heet zelfempathie. Daarbij ban je je gedachten even om in verbinding te 

komen met je gevoelens. Het is voor jezelf zorgen, zoals je bij een empathische verbinding 

eigenlijk voor iemand anders zorgt. Zodra je merkt dat iets wat je hebt gezien, gehoord of 

gedacht bepaalde gevoelens bij je losmaakt, doorloop je het volgende proces: 

Je haalt de situatie terug en ontleedt die tot een zuivere waarneming van feiten 

Bijvoorbeeld: ‘Toen ik vroeg of hij mijn lekke band wilde repareren, rolde hij twee keer met 

zijn ogen en zag ik een frons in zijn gezicht verschijnen.’ 

Je onderzoekt en identificeert je gevoelens bij deze situatie. 

Als je niet zeker bent van je gevoelens, kun je er ook naar raden. In elk geval werkt het zo dat 

als je een prettig gevoel ervaart, dat een indicatie is dat je basisbehoeften vervuld zijn. Een 

onprettig gevoel is een indicatie van onvervulde behoeften. Bijvoorbeeld: 'Ik voelde me 

ongemakkelijk, omdat ik het idee had dat ik iets ongepasts had gevraagd. Daardoor voelde ik 

me onzeker worden en schaamde ik me een beetje.’ 

Je verbindt de gevoelens met je behoeften 

Ook hier geldt weer: weet je het niet precies, doe dan een gok in de goede richting. 

Bijvoorbeeld: 'Mijn behoefte om ondersteund te worden komt in het geding. Ook heb ik 

behoefte aan begrip voor mijn situatie.’ 

Je doet een verzoek aan de ander of aan jezelf 

Het tweede deel van de zin verdient onze aandacht. Een verzoek kun je aan iemand doen 

zodat die persoon weet wat nodig is om jouw onvervulde behoeften te vervullen, 

bijvoorbeeld: 'Ik heb een nare dag gehad en nu is mijn band ook nog lek. Ik ben zelf erg 
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onhandig met dit soort dingen, dus het maakt me een beetje moedeloos. Ik hoop dat je dat 

begrijpt. Ik zou het heel prettig vinden als je dit weekend tijd kunt vinden om mijn band te 

repareren. Als je daar geen zin in of geen tijd voor hebt, hoor ik het ook graag. Want dan 

breng ik de fiets morgen naar de fietsenmaker.’ 

 

Je kunt echter ook een verzoek aan jezelf doen. Een verzoek dat je bij je behoeften blijft en 

je niet laat afleiden door de reacties van anderen. Of een verzoek om met compassie naar je 

emoties te kijken. Om het jezelf te gunnen te betalen voor iemand die je band plakt en jezelf 

daarmee van veel ongemak te verlossen. Oefenen met verzoeken doen aan jezelf kan je 

helpen om makkelijker ver- zoeken te formuleren aan anderen. En soms heb je genoeg aan 

het beantwoorden van een aan jezelf geadresseerd verzoek. Dan hoef je niets meer van de 

ander. 

 

Het blijft belangrijk om te checken of een verzoek echt een verzoek is. Je weet dat je geen 

verzoek maar een eis hebt uitgesproken als nee zeggen gevolgen heeft bij jou, bijvoorbeeld 

irritatie of een veroordeling. Als je intentie in het contact is om de ander te laten doen wat jij 

graag wilt, is er geen sprake van empathie of verbinding, maar van manipulatie. 

 

Geef jezelf ook toestemming om dingen niet zo goed te weten, niet zo goed te overzien, om 

iets niet te kunnen.  Maak ruimte in je hart voor wat er is. Een hartelijke relatie met jezelf 

heeft te maken met jezelf iets gunnen.   

Dat kunnen materieel dingen zijn, maar ook rust, of ruimte. Of jezelf iets gunnen wat je 

helemaal niet nodig hebt. En jezelf niet veroordelen als je in jouw ogen iets verkeerds hebt 

gedaan.  

 

Probeer het eens zo: 

 laat je plannen los. 

 accepteer de dag helemaal zoals die op je afkomt. 

 schrik niet als je bang wordt. Je komt dichter bij de kern van je leven. 

 geniet bewust van alles wat je doet. 

 houd externe informatiebronnen een halve of hele dag buiten de deur. 
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 zie irritante dingen als een uitnodiging voor compassie. 

 

Vaak spreken we onszelf vermanend toe en bekritiseren we onszelf. 

“Hoe kon ik nu zoiets stoms doen”?  “Ik was toch wel erg egoïstisch”. “ Ik had dat nou toch 

wel moeten weten”  “Wat ik doe is toch wel erg”.    

Het is dat we in feite niet in overeenstemming handelen met onze behoeften. We zouden 

veel meer leren van ons zelf als we als we onszelf evalueren onze behoeften als 

uitgangspunt nemen . In hoeverre die vervuld werden. 

 

Zelfvergeving vindt plaats wanneer de empatisch zelfverbinding met jouw eigen gevoelens 

en behoeften er is. Je verbinden met de behoefte die je wilde vervullen via de handeling die 

je nu betreurt. 

 

Je zult ontdekken dat het energie en plezier geeft om naar anderen te luisteren als je eerst 

naar jezelf hebt geluisterd.  Als je hier ervaring mee hebt opgedaan en hier bedreven in bent 

geworden heb je soms aan een paar seconden genoeg.  Je draait je giraffe oren naar binnen 

en ziet als het ware een mengsel van gevoelens en onvervulde behoeftes. Je omarmt die en 

accepteert jezelf zoals je bent. Klaar om je om te draaien en je volledige aandacht op de 

ander te richten. Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt of dat het niet zo snel lukt. Ook 

daar kun je in mildheid naar kijken. 

 

Vergeven 

Er is een prachtige anekdote uit het leven van de grote Indiase spirituele leider Mahatma 

Gandhi. In het India van Mahatma Gandhi waren er Hindu’s en Moslims die elkaar te lijf 

gingen. Een Hindu vader vertelde dat de Moslims zijn zoon hadden vermoord, en dat hij in 

reactie daarop een Moslim kind had vermoord. Hij vroeg vergiffenis, en Gandhi vertelde hem: 

adopteer een kind, en voedt hem op als Moslim. En daarmee wordt vergeven een uiterst 

actueel begrip.  

 

Vergeven, je doet het uit liefde voor jezelf. Je hebt de ander, de ‘dader’, er niet bij nodig om 

te vergeven. Vergeven gaat over jou. Jij kunt het aan jezelf geven. Zolang we voorwaarden 
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blijven stellen aan de ander, kunnen we niet vergeven, en geven we onszelf. Zolang we 

voorwaarden blijven stellen aan de ander, kunnen we niet vergeven, en geven we onszelf  

dus in feite levenslang. Wanneer we dit beseffen, zijn we bereid om naar een andere manier 

van vergeven te kijken, een die wel werkt, een waarbij we niet afhankelijk zijn, maar zelf het 

proces in handen hebben. Dat is de innerlijke weg van vergeven, de innerlijke schoonmaak. 

Stel geen voorwaarden En voor alle duidelijkheid: we hebben de ander ook niet nodig om te 

kunnen vergeven. We hoeven geen contact met die ander te hebben en te zeggen ‘ik vergeef 

je’. 

 

Zelf denk ik wel eens aan mensen in een verslavingskliniek. Vaak is slachtoffer zijn makkelijk, 

maar als je (bewust) je familie bestolen hebt en grote fouten hebt gemaakt, dan is dat heel 

moeilijk om onder ogen te zien. En dit toe te geven. En dan ook juist jezelf te vergeven. In de 

verslavingskliniek is dat altijd een actueel thema.  


