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Cosmetisch luisteren
Tijdens een recente lezing over mediation tussen overheid en burger kwam onder meer de
luistervaardigheid van de mediator aan bod.
Luisteren klinkt eigenlijk niet als een vaardigheid, maar eerder als een natuurlijk doen.
Toch zijn we niet van nature in staat om goed
naar elkaar te luisteren.
door Didi Wildeman

W

ellicht herkent
u dit voorbeeld.
Vorige
week
vertelde ik aan
een vriendin over een gebeurtenis waar ik mee worstelde. Haar eerste reactie
was: “Oh, dat heb ik ook
meegemaakt.” Vervolgens
ging de rest van haar reactie over haar belevenis. We
hebben allemaal wel die ene
in onze vriendenkring of in
onze familie die wel ons verhaal aanhoort maar niet echt
luistert. Bij die vriendin in
het bijzonder haalde ik – in
gedachten – mijn schouders
op, omdat ik haar niet anders ken. Echter, gesprekken

waarin niet goed naar elkaar
geluisterd wordt, vergroten
de kans op onnodige discussies en conflicten.
Luisterniveaus
Vanuit de theorie worden
vaak een aantal luisterniveaus besproken. Het voorbeeld dat ik zojuist aanhaalde, valt in de categorie
‘cosmetisch luisteren’. Dit
houdt in dat de toehoorder wel hoort dat de ander
praat, maar met zijn gedachten totaal ergens anders is
en in reactie op de ander
over zichzelf gaat praten.
Dit niveau van luisteren
nodigt de ander niet uit om
verder te vertellen over wat
hem of haar bezighoudt en
roept onbewust teleurstel-

ling en frustratie op omdat
de verteller zich niet gehoord voelt.

zich niet gehoord en is sneller geneigd zijn hakken in
het zand te zetten.

of te bevorderen, waardoor
de gespreksinhoud een andere wending krijgt.

Een goede mediator luistert
aandachtig, laat partijen uitpraten en speelt in op wat er
gezegd wordt, door bijvoorbeeld verder in te gaan op
het besproken onderwerp, te
spiegelen – woorden overnemen van de ander – aan hetgeen is gezegd door een der
gesprekspartijen. Op deze
wijze wordt de verteller uitgenodigd om meer van zichzelf te laten zien.

Ook tijdens een gesprek
tussen zakelijke partners
onderling, of tussen een
ondernemer en een klant,
is het enorm belangrijk om
aandacht te besteden aan de
wensen en behoeften van
de ander. Ervaring leert dat
onder partijen vaak het gevoel heerst dat dergelijke
gesprekken verspilde moeite
zijn. Echter, boven tafel krijgen wat de ander drijft kan
juist het samenwerkingsproces optimaliseren. Een
belangrijke stap daarbij is
om tijdens een gesprek niet
afgeleid te worden door de
mobiele telefoon. Op deze
wijze kan de luisteraar zich
zonder al te veel afleiding
concentreren op hetgeen er
gezegd – en bedoeld – wordt.
Een boodschap zit altijd in
wat er gezegd wordt, maar
vooral in wat er niet gezegd wordt. Door goed naar
elkaar te luisteren zijn gesprekspartners beter in staat
om in te spelen op elkaars
wensen en belangen. Een
van de taken van de mediator is om de communicatie
tussen partijen te herstellen

Didi Wildeman is mediator met een
MfN-gecertificeerde opleiding en lid
van de Caribbean Mediators Association. CMA wordt gevormd door
mediators woonachtig en werkzaam
in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.
CMA stelt zich ten doel dat mediaton als vorm van conflictoplossing
breed wordt ingezet. Meer weten
over mediation? Bezoek onze website: www.cmamediators.com

Vertaald naar de arbeidsmarkt blijkt dat veel ondernemers kampen met de situatie dat werknemers regels,
procedures en werkinstructies niet opvolgen. Vaak is
de werkgever niet goed op
de hoogte van waar de weerstand bij de werknemers
vandaan komt. Een gesprek
tussen werkgever en werknemer wordt in de regel
overgeslagen en advocaten
of tussenpersonen worden
ingeschakeld om de kwestie
verder op te pakken. Niet de
tijd te nemen om naar elkaar
te luisteren werkt dikwijls
escalatie van conflicten in
de hand. De verteller voelt

