
Miscommunicatie is 
een sluipmoordenaar 

De 7 dodelijke factoren

Dale Carnegie, een historische salesgoeroe en auteur van 
de bestseller How to Win Friends and Influence People 
schreef het halverwege de vorige eeuw al: ‘90% van 
alle managementproblemen worden veroorzaakt door 
miscommunicatie’. Miscommunicatie is een sluipmoordenaar 
die u en uw multidisciplinaire teams in grote problemen kan 

brengen. De volgende 7 factoren zijn dodelijk. 



Dodelijke factor 1
Dovemansoren

Tegen sommige mensen kun je iets honderd keer zeggen, 
maar ze luisteren nooit, terwijl aan hun gehoor niets 
mankeert. Uw boodschap is aan dovemansoren gericht. Of 
wellicht is het uzelf wel eens verweten? In dat geval helpen 
de volgende twee oefeningen: 

• Luister drie minuten per dag naar de stilte of een spe-
cifiek geluid. Een aanlopende fiets of het rijden van een 
trein bijvoorbeeld. Het verbetert uw gehoor aanzienlijk 
en vrijwel onmiddellijk.

• Kies bewust afwisselend voor een andere ‘luisterposi-
tie’. Voorbeelden van luisterposities zijn: actief versus 
passief, nauwdenkend versus ruimdenkend, kritisch 
versus empathisch.

Dodelijke factor 2
De kletsende nek

Luisteren mag dan een vereiste zijn, maar praten is dat 
evenzeer. En dan hebben we het nog niet eens over gebrek 
aan articulatie, wat al een probleem op zichzelf kan vormen. 
Er is één eigenschap die goede praters gemeen met elkaar 
hebben: hun verhaal heeft structuur. Ze kunnen uitweiden 
tot en met, maar hun luisteraars wordt altijd terug naar 
een herkenningspunt geleid. Gestructureerde informatie 
wordt 40% betrouwbaarder en nauwkeuriger door de ont-
vanger opgeslagen. Houdt u tijdens het samenstellen van 
een projectgroep rekening met deze vaardigheid? Iemand 
die niet gestructureerd zijn verhaal kan doen wordt door de 
anderen overlopen. Zonde toch, wanneer het inhoudelijk 
eigenlijk een goed verhaal is dat bijdraagt aan de oplossing.

Dodelijke factor 3
Hoger op de apenrots 

U kent hem wel: de persoon die hetzelfde heeft meege-
maakt als een ander, maar dan erger, grappiger of mooier. 
Het is net een aap op de apenrots. Met veel bombarie wordt 
aan de hand van anekdotes het hoogste punt ingenomen.  
U kent vast ook wel een persoon die niet naar het gehele 
verhaal van de ander wil luisteren, maar slechts een haakje 
zoekt om zijn standpunt te maken. En dan is er nog de ge-
sprekspartner die vooringenomen een discussie aangaat, 
met als enige missie: winnen, winnen, winnen. Windt u er 
niet teveel over op is het devies. 

Dodelijke factor 4
Gevaar dreigt overal

Onze amygdala, een zeer diep gelegen deel in de hersenen, 
is een dominante speler bij het interpreteren van bood-
schappen. Dit deel van het brein laat ons overal gevaar 
zien. Bij de ene persoon zijn deze signalen sterker dan bij 
de andere persoon. Hoe sterker de signalen van angst, 
hoe vaker dergelijke mensen menen dat er in vriendelijke 
of neutrale communicatieboodschappen van een ander 
negatieve ondertoon verborgen zit. Probeert u een collega 
of teamlid eens in te schatten. Is het iemand met een ge-
voelige of een ongevoelige amygdala? Overigens kunnen 
beiden van nut zijn bij het oplossen van complexe proble-
men.

Meer weten over de werking van ons brein? Download 
onze Vision Forward Exclusive: Het brein en leiderschap

Dodelijke factor 5
De mond en de pen

Nergens lijkt zoveel verbaal gekibbeld en geruziet te 
worden als op sociale media vandaag de dag. Zouden die 
ruzies ook zou uit de hand lopen wanneer mensen elkaar 
regelrecht spraken? Dergelijke onenigheden ontstaan 
soms volledig onnodig. De intonatie van woorden ont-
breekt en de non verbale (gelaats-)uitdrukkingen zijn niet 
zichtbaar. Zo ook in emailverkeer. Bepaalde conflicten 
waren mogelijk te voorkomen door de telefoon te pakken 
of af te spreken. Overigens is het gesproken woord lang 
niet altijd heilig. Een flapuit doet er beter aan om zijn woord 
geschreven en in een gouden weegschaaltje te versturen. 
Kortom, bezint eer ge communiceert met vijand of vrind.

http://vfwhitepaper.com/vision-forward-exclusive-het-brein-en-leiderschap


Dodelijke factor 6
Vakjargon en afkortingen

In multidisciplinaire teams zitten vanzelfsprekend mensen 
met uiteenlopende achtergronden. Verschillende studies, 
verschillende ontwikkelde hersengebieden en verschillen-
de culturen maken dat mensen elkaar niet per se vanaf dag 
één kunnen verstaan. Helemaal niet als er gebruik wordt 
gemaakt van vakjargon of afkortingen. Wat helpt is het 
voorkomen daarvan of, wanneer het niet anders kan, de 
termen tussen haakjes toe te lichten. Twijfelachtige afkor-
tingen schrijft of spreekt men de eerste keren voluit. Niet 
iedereen is immers bekend met agile, patchen en peers.

Dodelijke factor 7
Onze eigen waarheid

Salesexpert Sharon Drew Morgan stelt in één van haar 
boeken dat onze hersenen informatie weggooien, 
verkeerd opslaan en gemankeerd begrijpen. Dat laatste 
komt door het feit dat onze hersenen verschillend filteren, 
overtuigd zijn geraakt van bepaalde meningen en sinds 
hun jeugd andere gewoonten hebben aangeleerd. Dat 
verklaart waarom getuigenissen van eenzelfde gebeurte-
nis lang niet altijd hetzelfde hoeven te zijn. Wat helpt om 
een ander mee te krijgen in uw eigen verhaal of overtuiging 
is u te verdiepen in andere disciplines dan de uwe. Bent u 
van huis uit econoom? Leer eens over de issues van een 
architect. Boekhouder? Lees eens een boek over filosofie. 
CEO? Praat eens met een beeldend kunstenaar. U ontdekt 
verschillen én u gaat onbewust op zoek naar raakvlakken. 
En dat is wat u nodig heeft voor het overtuigen van de 
ander: kennis van andere denkpatronen èn het vermogen 
om bruggen bouwen.



Over Vision Forward

Wij stellen bedrijven, en de mensen die voor hen 
werken, in staat om écht succesvol te worden door 
middel van een unieke combinatie van vaardighe-
denontwikkeling en beïnvloeding van het Onder-

bewuste, waardoor de sales- en leiderschapsresul-
taten verbeteren, samen met de persoonlijke en 

organisatorische effectiviteit. 


