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Voorwoord

Het moest er een keer van komen dat ik mijn ervaringen met
niet-sturende gesprekken met cliënten met een verstandelijke
beperking aan het papier zou toevertrouwen. Ik heb veel van der-
gelijke gesprekken met hen gevoerd. Zij konden bijna altijd laten
zien dat er zo veel in hen aanwezig was wat nog niet bekend was
of waar ze zich nog nooit over geuit hadden. Ik heb waarschijn-
lijk in mijn lichaamstaal en mimiek laten zien dat ik erop ver-
trouwde dat ze daadwerkelijk wat te zeggen hadden. Anders was
er nooit zo veel naar buiten gekomen van hetgeen in hun bin-
nenste verscholen lag. 
Ik ben alle cliënten met wie ik mocht praten dankbaar voor

wat ze aan mij toevertrouwd hebben. Dit geldt ook voor de vele
cursisten die zich in mijn trainingen met vallen en opstaan naar
een andere attitude ontwikkelden. Zij hebben geleerd vanuit een
andere houding te communiceren omdat ze gemotiveerd waren
op een andere manier iets voor hun cliënten te betekenen. Dat
hebben ze uitgestraald en dat hebben de cliënten ‘gelezen’ in
hun mimiek en andere lichaamstaaluitingen.
Brian Twint en Jac de Bruijn van het Expertisecentrum Ver-

standelijke Beperking ben ik zeer erkentelijk voor hun heldere
ondersteuning bij de totstandkoming van dit boek. Tot slot dank
ik Karen Poot voor haar adviezen bij de samenstelling van de
Toolkit nsc. Mijn speciale dank en waardering gaat uit naar mijn
vrouw Marjo die me de ruimte gaf zo veel tijd aan de ontwikke-
ling van de methode niet-sturende communicatie te besteden. 
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Ik hoop dat een ieder die zich in deze methode verdiept het daar
niet bij laat, maar er daadwerkelijk iets mee gaat doen!

Ries van den Nieuwenhuizen
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Inleiding

Dit boek gaat over een vorm van communicatie waarbij niet of zo
min mogelijk gestuurd wordt. De beroepskracht volgt in plaats
van dat zij vooroploopt. Zij maakt communicatie mogelijk: niet
door het stellen van vragen, maar door de ander uit te nodigen
tot praten over van tevoren afgesproken onderwerpen. Deze on-
derwerpen zijn op het niveau van de cliënt gevisualiseerd door
bijvoorbeeld pictogrammen, foto’s of woordkaartjes. Omdat be-
roepskrachten niet gewend zijn niet-sturend te communiceren
lijkt het noodzakelijk dat zij bepaalde gespreksvaardigheden ont-
wikkelen. Vooral van belang is dat ze bereid zijn hun attitude kri-
tisch te onderzoeken en te verbeteren. 
Mensen communiceren met elkaar door de woorden en zin-

nen die ze met elkaar uitwisselen. Maar zij doen dit vooral door
de grote hoeveelheid niet-woordelijke oftewel non-verbale signa-
len. Deze laten ze door middel van hun lichaamshouding, hun
stem, mimiek en gebaren aan elkaar zien. De menselijke com-
municatie bestaat dus uit verbale en non-verbale aspecten. Uit
studies is gebleken dat het non-verbale aspect verreweg het be-
langrijkst en het meest bepalend is voor een succesvolle commu-
nicatie (Mehrabian, 1981). 

Het ontstaan van taal

Het non-verbale communiceren was er al voordat de gesproken
taal ontstond. De menselijke hersenen bereikten hun huidige
omvang, 1300 cc, ongeveer 250.000 jaar geleden. Ongeveer 2,5
miljoen jaar geleden was de omvang nog maar 700 cc. Toen wer-
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den de eerste werktuigen door onze voorgangers gemaakt. De
voorganger van de mens werd daarom homo habilis genoemd:
de mens die met werktuigen werkt. Homo habilis ontwikkelde
zich tot homo sapiens, de wijze mens, de mens met verstand. 
Taal ontstond volgens wetenschappers zo’n 45.000 jaar gele-

den. Voor die tijd communiceerden onze voorgangers met elkaar
door middel van lichaamstaal, gebaren en geluiden. Het houdt
wetenschappers nog steeds bezig waarom de menselijke taal pas
45.000 jaar geleden ontstond, terwijl de herseninhoud toen al
200.000 jaar dezelfde grootte had. Volgens de vooraanstaand
neuroloog Ramachandran (2012) hebben de zogeheten ‘spiegel-
neuronen’ daar een grote bijdrage aan geleverd (zie ook hoofd-
stuk 2). Spiegelneuronen zijn neuronen (zenuwcellen) die niet
alleen actief worden bij het verrichten van een handeling, maar
ook bij het kijken naar een handeling terwijl degene die kijkt zelf
waarneembaar niets doet. Italiaanse onderzoekers van de Uni-
versiteit van Parma hebben deze spiegelneuronen midden jaren
negentig bij apen ontdekt. Later bleek, na wetenschappelijk on-
derzoek, dat ook mensen over deze neuronen beschikken. De
ontdekking van spiegelneuronen is van zeer groot belang voor
ons inzicht in het menselijk gedrag. Zij spelen een rol bij imita-
tie en het kunnen aanvoelen en ‘invoelen’ van andere mensen.
Voor de communicatie tussen mensen heeft het ontstaan van

taal en spraak een enorme betekenis gehad. Nu kon de mens com-
municeren over zaken die niet in zijn onmiddellijke nabijheid wa-
ren. Hij kon verbanden gaan leggen en redeneren: wetenschap en
abstract denken konden zich ontwikkelen; de mens kon leren op
basis van theorievorming. Door de komst van de taal kon de mens
meer afstand nemen van het basale. Woorden, zinnen en redene-
ringen werden zelfs belangrijker dan geluiden, gebaren, bewegin-
gen en houdingen. Maar deze laatste bleven wel een rol spelen in
de communicatie. Naar we nu weten een zeer belangrijke.

Non-verbaal communiceren

Vooral in de westerse samenleving is een overwaardering voor
het rationele ontstaan. De lichamelijke oorsprong van taal en
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communicatie werd op het tweede plan geschoven. Bij het com-
municeren met elkaar ligt het accent op de inhoud, de woorden
en de redenering. Op die manier proberen we grip te krijgen en
te houden op alles in ons bestaan. Het denken en de woordelijke
uitwisseling van gedachten staan voorop. De manier waarop dit
gebeurt bepaalt eigenlijk veel meer wat er werkelijk plaatsvindt.
De communicatiewijze bepaalt hoe de relatie tussen de ‘commu-
niceerders’ is en zegt veel over hun achterliggende gevoelens en
motieven. 
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat zelfs mensen die mid-

dels studie of opleiding weet hebben van de belangrijke rol van
de non-verbale communicatie hieraan mee lijken te doen. Zo
sterk is de macht van het woord.
In dit boek wordt een lans gebroken voor de herwaardering

van het non-verbale aspect in de communicatie. De niet-woorde-
lijke (non-verbale) communicatie legt namelijk het accent op ‘hoe’
er gecommuniceerd wordt. In het ‘hoe’ wordt informatie overge-
dragen over de relatie (de betrekking) die er tussen mensen is.
Resultaten van het onderzoek op het gebied van de werking van
de spiegelneuronen accentueren het belang van het non-verbale
aspect in de menselijke communicatie. Inmiddels is er namelijk
met behulp van vele experimenten wetenschappelijk aangetoond
dat er een manier van informatie verwerken is die onbewust en
snel verloopt. Deze is niet op de eerste plaats verstandelijk, maar
geënt op de non-verbale wisselwerking tussen mensen. Het lijkt
erop dat we terug moeten naar een herwaardering van de onbe-
wuste, basale en lichamelijk bepaalde aspecten van de communi-
catie. Daar ligt de oorsprong van wat er werkelijk gebeurt tussen
mensen als zij met elkaar communiceren. 

Niet-sturende communicatie

Communicatie en daaraan gekoppeld bejegening zijn belangrijk
in de hulpverlening omdat zij de relatie tussen de hulpverlener
en de cliënt bepalen. Het is ook hier vooral de non-verbale com-
municatie die van invloed is. De methode Niet-sturende Commu-
nicatie, afgekort nsc, is ontwikkeld voor beroepskrachten zodat
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zij met hun cliënten kunnen communiceren op een volgende,
niet-sturende manier. De methode is in veel gesprekken met
cliënten toegepast en op basis van ervaringen telkens aangepast.
Er waren veel positieve ervaringen. Enkele voorbeelden zijn:

• Cliënten gingen zich meer en langer uiten.
• Begeleiders ontdekten zoals ze vertelden ‘een ander persoon’
in hun cliënt.

• Cliënten vertelden dat er ‘eindelijk’ naar hen geluisterd werd.

In februari 2010 verscheen een artikel over niet-sturende com-
municatie in het maandblad Klik. Persoonlijk begeleider Schut
maakte samen met een cliënt, wiens moeder is overleden, picto-
grammen. ‘Zo kiest hij als hij over zijn moeder wil praten. Hij
heeft een plaatje van de kist, en van zichzelf met een wolkje en
een zonnetje. Plus een familiefoto. Dat werkt goed. Ik vraag niet
of hij het erover wil hebben, maar ik leg al zijn picto’s neer en hij
kiest zelf. Soms praat hij uit zichzelf zonder picto over zijn moe-
der’ (Schut, 2010). In het informatieblad Echo van Stichting Ra-
dar schrijft Cuypers in het oktobernummer van 2013 over een
niet-sturend gesprek. Cliënt Jef kiest voor het onderwerp samen-
wonen door met een stift een cirkel om het woord te zetten. Een
stukje uit dit gesprek:

Jef: ‘Ik heb drie jaar in een woonvorm gewoond, maar ik wilde op een
gegeven moment verder. Ik wilde een normaal leven. Zelf keuzes ma-
ken zonder afhankelijk te zijn van de begeleiding. Dat is nu gelukt.’
Gevraagd naar zijn ervaringen met deze gespreksvorm zegt Jef: ‘Ik
vind het heel plezierig. Het is beter dan vroeger. Toen bepaalde de lei-
ding waar het gesprek over ging. Soms werd de beslissing ook door de
begeleiding genomen. Dat is vreemd, want ze kunnen niet in mijn
hoofd kijken en mijn gedachten lezen. Nu is het wel anders. Ik bepaal
zelf waar we over praten, hoeveel ik vertel en ik neem zelf mijn beslui-
ten. Ik vind de gesprekken bovendien veel persoonlijker geworden, je
kunt meer van jezelf kwijt.’
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Ontstaan van dit boek

Dit boek is ontstaan uit en gebaseerd op de ervaringen in de
praktijk met de methode nsc. Sinds enkele jaren worden er trai-
ningen voor beroepskrachten gegeven in het gebruik van deze
methode. Het doel is hun de vaardigheden, maar vooral de attitu-
de, te leren om met hun cliënten een goed niet-sturend gesprek
te voeren. De ervaringen van cursisten met niet-sturende oefen-
gesprekken zijn eveneens in dit boek verwerkt. Ook werd voor
het ontwikkelen van de methode een uitgebreide literatuurstudie
verricht naar verbale en non-verbale communicatie (zie de litera-
tuurlijst achter in dit boek).

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt de methode nsc kort beschreven en in
hoofdstuk 2 worden de kernelementen uitgebreider toegelicht.
Het verbale en non-verbale spiegelen en de werking van de spie-
gelneuronen krijgen in dit hoofdstuk extra aandacht.
In hoofdstuk 3 zijn voorbeelden van verschillende gesprekken

beschreven. Een van de gesprekken kan via een link op YouTube
bekeken worden.
In hoofdstuk 4 wordt de link gelegd tussen niet-sturende com-

municatie en het kennen, herkennen en toepassen van lichaams -
taal. Hoofdstuk 5 handelt over het begrip attitude in relatie tot
niet-sturende communicatie. In hoofdstuk 6 ten slotte worden een
aantal vaak gestelde vragen met betrekking tot nsc beantwoord.
In de bijlagen staan de Toolkit nsc en de trainingen nsc voor

beroepskrachten kort beschreven. 

Omdat het boek geschreven is voor beroepskrachten worden de
lezers uitgenodigd een aantal praktijkgerichte opdrachten uit te
voeren. Deze opdrachten staan in kaders. Voorbeelden van ge-
sprekken (behalve die in hoofdstuk 3, dat in zijn geheel uit voor-
beelden bestaat) en notabenes met extra uitleg zijn gecursiveerd.
Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de beroepskracht aan
te duiden met ‘zij’ of ‘haar’ en de cliënt met ‘hij’ of ‘hem’.
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