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TOOL ‘Leren praten, op niveau drie’ 

#communicatie #lerenpraten #gevoelensdelen #niveaudrie  

 

De drie niveaus van praten 

Veel mensen geven een vlotte communicatie aan als een belangrijke behoefte, als iets wat ze 

erg belangrijk vinden in een relatie. En ik ontmoet veel koppels die zeggen dat dit voor hen 

geen probleem is. 'Wij babbelen als de beste!' en ‘Wij kunnen over alles praten!’ Maar is dat 

echt zo? De waarheid is vaak anders, genuanceerder. Want, kan je over alles goed met elkaar 

praten? 

 

Over gedeelde interesses 

Het eerste niveau van praten, is wanneer je samen uren kan babbelen over thema’s die jullie 

beiden boeiend vinden. Over gedeelde interesses, een gedeelde hobby, over de actualiteit... 

Het is leuk om elkaar aan te vullen en elkaars standpunten te verdedigen. Beide partners 

voelen zich verbonden met en veilig bij elkaar. Dit is: praten over dingen die jullie kennen en 

kunnen, dingen die jullie beiden interessant vinden. 

 

Over moeilijke thema’s 

Het tweede niveau van praten, is wanneer je praat over moeilijkere en mogelijks gevoelige 

onderwerpen. Over taboe-onderwerpen of over seks bijvoorbeeld. Maar het blijft: praten over 

een onderwerp, visie, mening, over een manier van bekijken. Ook al heb je het over delicate 

thema’s en durf je dingen uit te spreken en in vraag te stellen die anderen niet luidop durven 

zeggen, er blijft een zekere afstand tussen de verteller en diens gevoel. Het kan heel goed zijn 

dat jullie hierover een andere mening zijn toegedaan. Als dit goed gaat, kan dat heel 

verbindend werken. Als dit niet goed lukt, kan het leiden tot een tweestrijd. Dit tweede niveau 

blijft een ‘hypothetisch praten over’. Genre ‘Wat als…’ 

 

Over jouw eigen gevoel/elkaars gevoel 

Het derde niveau van praten, en weinig koppels slagen hierin, is wanneer het gaat over 

persoonlijke gedachten, meningen of gevoelens waarvan degene die ze communiceert weet 

dat zijn of haar partner het mogelijks niet graag zal horen en/of dat het hem of haar zal 

kwetsen of dat hij/zij er boos zal over zijn. Je deelt open en eerlijk wat je denkt en voelt. Het 

mooie en positieve, maar ook het rauwe en zelfs pijnlijke. Dat er ruzie van kan komen, dat je 

enkele dagen beeld zonder klank riskeert.  

Dit is moeilijk, omdat we moeten zeggen wat we voelen tegen iemand die we graag zien, over 

iets waar hij of zij bij betrokken is. ‘Ik voel mij momenteel niet gelukkig in onze relatie’ wil 

eigenlijk zeggen dat je niet tevreden bent over, niet gelukkig bent met iets waarvan de ander 

de helft is. Het kan zijn dat de ander hier iets kan aan doen, maar omgekeerd even goed. Dan 

moet je eigenlijk zeggen: ‘Ik ben ontevreden over iets waar jij 50% van bent, maar je kan er 

niks aan doen!’ 

Dan kan je ervoor kiezen om het niet te zeggen, om het niet te delen. Je kan er ook voor 

kiezen om het deels of ‘verbloemd’ te zeggen. Wanneer je het niet deelt, weet jouw partner 

natuurlijk van niets en kan hij/zij er ook niets mee doen. Dan kan er ook niets evolueren.  

Wanneer je een mooie strik rond je boodschap doet, rond de pot draait of iets ‘tussen de soep 

en de patatten’ deelt, is het mogelijks niet helemaal duidelijk wat je bedoelt. Ook wanneer het 

onvoldoende duidelijk is voor de partner, kan hij/zij er niets mee. Meer nog: de onduidelijk 
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gaat vaak nog voor extra spanning zorgen. Of de partner zal het misschien verkeerd begrijpen 

en andere dingen doen dan datgene wat jij in gedachten had. En je raakt nog meer 

gefrustreerd… 

Of, je kan ervoor kiezen om de waarheid te zeggen. Om te zeggen hoe jij je voelt, ook al is 

het moeilijk voor je partner om aan te horen. Liefdevol duidelijk zijn. Zeggen hoe het is, 

zónder strik eromheen. Dit is moeilijk, want we willen onze geliefde liefhebben, beschermen, 

goed doen voelen. En dan gaan we iets zeggen waarvan we weten dat dit hem/haar zal 

kwetsen. Een contradictio in terminis. 

En toch is dit het ultieme niveau dat we als koppel zouden moeten kunnen bereiken. Dit derde 

niveau. Een niveau waar de veiligheid, het respect, vertrouwen en de verbinding aanwezig zijn 

die ervoor zorgen dat beide partners zich veilig voelen om – wanneer een moeilijke situatie 

zich voordoet – dit te kunnen, durven en willen aangeven. Omdat ze weten dat dit kan en 

mag.  

Omdat ze weten dat hun partner deze boodschap gaat kunnen (en willen) ontvangen, ook al 

doet het pijn, ook al is het moeilijk, ook al doet het hem/haar verdriet of maakt het hem/haar 

boos. En dat hij/zij desondanks de boodschap (jouw gevoel dus) niet gaat weggooien of 

ontkennen. Dat hij/zij ook niet gaat terugschieten, in verdedigingsmodus gaat en van daaruit 

iets kwetsends gaat terugzeggen.  

Dit vraagt van beide partners de bereidheid om zich kwetsbaar te kunnen en willen opstellen. 

En wat hebben we nodig om ons kwetsbaar te durven opstellen? Veiligheid, verbinding, 

vertrouwen…  

Verbondenheid is onlosmakelijk geallieerd met kwetsbaarheid. Om verbinding met de partner 

te kunnen ervaren, moet je je kwetsbaar durven op te stellen. Jezelf laten kennen, laten zien, 

openheid in ervaringen en gevoelens zijn voorwaarden om elkaar te kunnen bereiken. 

Het is goed om aan je partner te kunnen zeggen wat je voelt, op een liefdevolle doch 

duidelijke manier, ook al is dit voor hem/haar/hen geen fijne boodschap, en hierover in 

dialoog te kunnen gaan.  

Om aan elkaar te kunnen uitleggen, elkaars gevoel proberen te ontdekken en begrijpen, 

zonder dat dit wil zeggen dat jullie het eens moeten zijn of dat jullie het ook daadwerkelijk 

moeten begrijpen, noch dat jullie hetzelfde moeten voelen. Maar hierover met z’n tweeën in 

alle rust en in alle veiligheid kunnen praten, dat is wat ik met dat ultieme derde niveau 

bedoel. 
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OEFENING: 

I. Gespreksmomenten inplannen 

Bv. 2 x 45 (max. 50) minuten/week. Op voorhand af te spreken, in te plannen. Tweemaal per 

week is het beste, maar het mag geen te zware belasting zijn - emotioneel noch 

agendagewijs. Is het dat wel? Doe dan één keer per week.  

Plan alle momenten (of al zoveel mogelijk) voor de komende drie weken in, samen. Leg 

samen de dagen en de tijdstippen vast. Sla daarna geen momenten over, geen excuses. Ook 

als er iets anders niet zo goed is gegaan, moet het gespreksmoment doorgaan. 

Straf elkaar niet door het gesprek te annuleren. Als een gesprek toch een keer geannuleerd 

moet worden, dan moet degene die het annuleert onmiddellijk een nieuw moment voorstellen 

en inplannen. 

 

II. Gesprekken volgens structuur voeren 

HOUDING 

Neem plaats tegenover elkaar. Ga zitten voor het gesprek. Zet een timer/klok. Hou jullie aan 

de voorgestelde structuur - zie verder. 

Zet de gsm af/stil en leg hem buiten handbereik. 

Kijk elkaar regelmatig aan tijdens het gesprek. Kijk elkaar af en toe in de ogen. Probeer ook 

elkaar eens aan te raken tijdens het gesprek: even de hand vastnemen, een schouderklopje of 

een aai over de wang als blijk van steun, aanwezigheid, betrokkenheid.  

 

INHOUD 

Deze gesprekken gaan over de voorbije dagen – van het vorige gespreksmo ment tot het 

huidige – en over jou en je partner. Je deelt dingen met elkaar Deze gesprekken gaan niet 

enkel over relationele thema’s. Ze kunnen over alles gaan. Over alles wat er in die voorbije 

dagen gebeurd is. Wanneer voelde jij je goed en wanneer minder? 

 

STRUCTUUR 

Elk gesprek bestaat uit vier delen. Jullie vertellen allebei iets positief (iets wat je goed 

verlopen vond) en allebei iets negatief (iets waarover je minder tevreden bent, iets wat je 

graag anders zou zien in de toekomst, iets wat je zou willen uitproberen of iets wat je zou 

willen vragen. Een to do, een suggestie.)  

Besteed evenveel tijd aan het positieve als aan het negatieve. We benoemen altijd eerst het 

positieve, dan het negatieve en formuleren nadien een to do, een suggestie ter verbetering.  

 

Probeer na elk deeltje even samen te vatten wat je gehoord hebt, wat je je partner hebt 

horen zeggen en hoe jij het begrepen hebt. De partner heeft dan nog de kans om iets te 

corrigeren of toe te voegen, mocht je iets fout of onvolledig begrepen hebben. 
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Dat ziet er dan zo uit: 

• Partner A Positief (5 à 8 min.) 

• Partner A Negatief + to do, suggestie (5 à 8 min.) 

• Partner B vat samen & partner A bevestigt of corrigeert/stuurt bij (5 à 8 min.)  

• Partner B Positief (5 à 8 min.) 

• Partner B Negatief + to do, suggestie (5 à 8 min.) 

• Partner A vat samen & partner B bevestigt of corrigeert/stuurt bij (5 à 8 min.) 

 

 

Na 45 minuten stop je (timer!). Is het gesprek niet gedaan? Dat is niet erg. Er hoeft geen 

conclusie, besluit of oplossing te zijn.  

Er is een tijd om gefocust over iets te praten en er is een tijd om af te ronden en het even los 

te laten, om het nadien, fris, terug op te nemen. Zet het dus verder op het volgende 

gespreksmoment. Probeer de tijd bij elk stukje te bewaken. 

Er is zo'n 20 à 25 minuten voorzien voor deel 1 (partner A) en zo'n 20 à 25 minuten voor deel 

2 (partner B). Geef elkaar, ter afronding van het gesprek, een knuffel. Bedank elkaar voor het 

gesprek.  

Het doel is om te leren praten. Om ervaringen, gedachten en gevoelens met elkaar te leren 

delen. Om actief naar de partner te leren luisteren. En om te leren om ervoor te zorgen dat je 

elkaar goed begrepen hebt.  

Het doel is niet om de ander om te praten of te overtuigen van je gelijk. We moeten niet altijd 

hetzelfde denken en voelen. Maar er moet wel ruimte zijn voor de gedachten en gevoelens 

van beide partners. 


