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Legale	  shit	  

LSD,	  niet	  legaal	  verkrijgbare	  shit!	  Er	  is	  maar	  één	  plaats	  waar	  LSD	  
legaal	  is	  en	  dat	  is	  in	  een	  gesprek!	  
LSD	  staat	  voor	  luisteren,	  samenvatten	  en	  doorvragen.	  Een	  handige	  
aanpak	  als	  je	  merkt	  dat	  jij	  en	  je	  gesprekspartner	  langs	  elkaar	  heen	  
praten.	  Je	  krijgt	  betere	  informatie	  en	  jullie	  begrijpen	  elkaar	  beter	  
door	  vragen	  te	  stellen	  en	  écht	  te	  luisteren.	  
Maar…	  hoe	  doe	  je	  dat?	  
	  
Actief	  luisteren	  
Met	  actief	  luisteren	  naar	  de	  ander	  geef	  je	  jullie	  allebei	  ruimte.	  Degene	  die	  de	  boodschap	  
vertelt,	  ervaart	  dat	  er	  echt	  naar	  hem	  geluisterd	  wordt.	  Jij	  kan	  ook	  echt	  horen	  wat	  er	  wordt	  
gezegd,	  zonder	  dat	  je	  al	  met	  allerlei	  oplossingen,	  verklaringen	  en	  dergelijke	  in	  je	  hoofd	  bezig	  
bent.	  Het	  geeft	  je	  ook	  tijd	  om	  te	  ervaren	  wat	  de	  boodschap	  met	  je	  doet.	  
Door	  actief	  te	  luisteren	  naar	  emoties,	  probeer	  je	  te	  begrijpen	  wat	  de	  ander	  je	  écht	  vertelt.	  
Vaak	  zit	  achter	  een	  inhoudelijke	  boodschap	  namelijk	  een	  emotie	  of	  een	  ander	  verhaal.	  Als	  je	  
goed	  luistert,	  kun	  je	  dit	  ontdekken.	  	  
	  
Samenvatten	  
Actief	  luisteren	  is	  ook	  samenvatten	  wat	  de	  ander	  heeft	  gezegd,	  voordat	  je	  met	  je	  eigen	  
reactie	  komt.	  

Zeg	  bijvoorbeeld:	  “Dus	  als	  ik	  het	  goed	  begrijp,	  stonden	  er	  vorige	  keer	  geen	  schone	  
bekers	  in	  de	  kast	  en	  baal	  je	  dat	  dit	  de	  zoveelste	  keer	  is	  en	  dat	  jij	  dan	  steeds	  
misgrijpt?”	  

Als	  je	  het	  dan	  niet	  goed	  begrepen	  hebt	  of	  als	  dat	  niet	  het	  echte	  ‘punt’	  is	  dat	  de	  ander	  wil	  
maken,	  dan	  merk	  je	  dat	  vanzelf.	  

Bijvoorbeeld:	  “Ja	  dat	  klopt,	  maar	  ik	  vind	  het	  vooral	  irritant	  als	  ik	  met	  een	  gast	  bij	  het	  
koffiezetapparaat	  sta	  alvorens	  ons	  overleg	  in	  te	  gaan.	  Ik	  vind	  ons	  dan	  als	  organisatie	  
niet	  professioneel	  overkomen.”	  

	  
Actief	  luisteren	  is	  ook,	  als	  de	  ander	  uitverteld	  is,	  teruggeven	  wat	  je	  ziet	  of	  merkt.	  	  

Zeg	  bijvoorbeeld:	  “Dat	  is	  een	  heel	  verhaal	  en	  zo	  te	  merken	  ben	  je	  daar	  erg	  boos	  
over.”	  

Hierdoor	  haal	  je	  vaak	  de	  ergste	  spanning	  van	  de	  feedback	  af.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  je	  het	  niet	  
goed	  verwoordt,	  maar	  dan	  is	  dat	  ook	  gelijk	  helder.	  

Bijvoorbeeld:	  “Boos?	  Nee,	  ik	  ben	  niet	  boos,	  maar	  ik	  erger	  me	  er	  wel	  enorm	  aan!”	  
	  
Doorvragen	  
Als	  er	  wat	  wordt	  gezegd,	  als	  iemand	  iets	  vertelt	  of	  een	  genoegen	  of	  ongenoegen	  uit,	  neem	  
dan	  geen	  genoegen	  nemen	  met	  een	  eerste	  antwoord.	  Door	  door	  te	  vragen	  met	  open	  vragen	  
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krijg	  je	  vaak	  nog	  extra	  aanvullende	  informatie.	  Hiermee	  krijg	  je	  het	  probleem	  of	  dat	  wat	  er	  
speelt	  helder.	  
	  
Je	  kunt	  de	  vragen	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  stellen.	  Zo	  zijn	  er	  vragen	  waarbij	  je	  
doorvraagt	  naar	  de	  feitelijke	  omstandigheden:	  wat	  is	  het	  probleem,	  wat	  zijn	  de	  feiten,	  en	  
dergelijke.	  Dan	  zijn	  er	  ook	  vragen	  die	  gaan	  over	  het	  handelen	  van	  degene	  die	  iets	  zegt.	  
Er	  zijn	  vragen	  die	  meer	  gaan	  over	  wat	  je	  gesprekspartner	  heeft	  ervaren,	  bij	  zichzelf,	  bij	  
anderen.	  Dit	  zijn	  zogenaamde	  belevingsvragen.	  Tenslotte	  kun	  je	  vragen	  stellen	  die	  gaan	  over	  
de	  leer-‐	  en	  veranderbereidheid.	  
	  
In	  de	  tabel	  staan	  een	  aantal	  voorbeeldvragen	  per	  categorie	  opgenomen:	  
	  

	  
Kracht	  van	  stilte	  
Een	  niet	  te	  onderschatten	  hulpmiddel	  bij	  communiceren	  is	  de	  kracht	  van	  de	  stilte.	  Vaak	  
praten	  we	  constant,	  vinden	  we	  het	  vervelend	  of	  lastig	  om	  stiltes	  te	  laten	  vervallen.	  Stiltes	  
praten	  we	  vaak	  vol.	  	  
Stiltes	  kunnen	  echter	  ook	  een	  functie	  hebben.	  Wanneer	  je	  even	  wacht	  als	  iemand	  een	  stilte	  
laat	  vallen,	  zul	  je	  merken	  dat	  zij	  vaak	  zelf	  het	  woord	  weer	  neemt	  en	  verder	  tot	  de	  kern	  komt	  
van	  wat	  zij	  je	  eigenlijk	  wil	  vertellen.	  	  
Oefen	  ook	  eens	  met	  het	  laten	  vallen	  van	  stilte	  tijdens	  een	  gesprek!	  
	  
Niet	  vergeten:	  LSD	  werkt	  niet	  altijd	  –	  het	  kan	  soms	  ook	  irritatie	  oproepen.	  Dus:	  doseren!!	  

Vragen	  ter	  verheldering	  (feiten)	  
Wat	  gebeurde	  er	  precies?	  
Hoe	  verhouden	  anderen	  zich	  tot	  dit	  probleem?	  
Hoe	  paste	  de	  gebeurtenis	  in	  de	  context?	  
Waar	  heeft	  het	  nog	  meer	  mee	  te	  maken?	  
Welke	  belangen	  onderken	  je?	  
	  

Vragen	  naar	  beleving	  
Wat	  betekent	  deze	  situatie	  voor	  jou?	  
Wat	  raakt	  je	  het	  meest?	  
Wat	  betekent	  dit	  voor	  anderen?	  
Waaraan	  merkte	  je	  dat?	  
Wat	  weerhield	  je	  iets	  anders	  te	  doen?	  
Wat	  is	  hierin	  nu	  zo	  belangrijk	  voor	  jou?	  
	  

Vragen	  ter	  verheldering	  (handelen)	  
Wat	  dacht	  je	  op	  dat	  moment?	  
Welke	  alternatieven	  heb	  je	  overwogen?	  
Welke	  kenmerken/patronen	  herken	  je	  in	  je	  
eigen	  handelen?	  
Gebeurt	  dit	  vaker?	  
Welke	  rol	  had	  je	  zelf	  in	  het	  probleem?	  

	  

Vragen	  naar	  leer-‐	  en	  verandergerichtheid	  
Wat	  maakt	  dit	  jou	  duidelijk?	  
Wat	  heb	  je	  over	  jezelf	  ontdekt?	  
Waar	  zit	  voor	  jou	  de	  uitdaging?	  
Wat	  heb	  je	  te	  doen	  om	  je	  dit	  eigen	  te	  maken?	  
Als	  je	  voortaan	  anders	  met	  dit	  soort	  situaties	  wilt	  
omgaan	  welke	  opvattingen	  zouden	  je	  hierbij	  
kunnen	  helpen?	  
	  


