
gelijkwaardig en klantvriende-

lijk communiceren die je voor 

ogen hebt? 

„U vraagt waarom onze pro-

ducten zo duur zijn. Welnu, 

volgens mij zijn wij helemaal 

niet duur. In elk geval niet 

duurder dan onze belangrijkste 

concurrenten…” Hier wreekt 

zich het psychologisch wegfil-

teren van het woordje ‘niet’ en 

zegeviert de kracht van herha-

ling. Eén begrip blijft hangen: 

“Duur.…” En dat terwijl het hier 

een hele betaalbare dienst 

betreft. 

Bouwend op nieuwe neurolo-

gische en sociaalpsycholo-

gische inzichten laat ik je 

graag humorvol zien wat 

werkt.  Als je iets wilt bereiken 

en overtuigend wilt over ko-

men let dan ook op je woord-

keuze. De woorden die je ge-

bruikt om bijvoorbeeld je me-

ning, oplossing of prijsstelling 

te presenteren hebben effect 

op hoe betrouwbaar je bood-

schap overkomt.   

Taalgebruik en je imago: het is 

een combinatie die onvoldoen-

de de verdiende aandacht 

krijgt, die het behoeft. Sterker 

nog, taal is vaak een onderge-

waardeerd instrument bij de 

vorming van je imago. En dat 

terwijl taal juist hét middel is 

om mensen te beïnvloeden, 

een richting in te begeleiden 

en over te halen. Taalgebruik 

is daarmee feitelijk beïnvloe-

ding van de hoogste categorie. 

In hoeverre dragen we met 

onze competentie – onze ken-

nis – bij aan het beantwoorden 

van de vragen van onze colle-

ga’s en klanten? Worden we 

door onze gesprekspartners 

gezien als een betrouwbare en 

relevante, gelijkwaardige en 

klantvriendelijke bron? 

 Sommige mensen tonen hun 

“beperking” door de woorden 

die ze gebruiken. Woorden en 

werkwoorden verbinden ons 

met beelden, en de daarbij 

behorende gevoelens. Zij 

brengen ons in een stemming 

die ons toelaat iets te doen of 

juist iets te vermijden. Ze ver-

oorzaken ook ruis in de com-

municatie naar anderen! Wat 

bedoelde de ander te zeggen, 

gaat het nu wel lukken of niet? 

Twijfelwoorden hebben niet 

alleen invloed op de ander 

maar ook invloed op het aan-

sturen van jouw onderbewust-

zijn, en beïnvloeden altijd di-

rect het resultaat van jouw 

actie.   

Hoe vaak moet je iets van 

jezelf? Is het woord moeten 

ook bij jou een ingesleten taal-

patroon, een gewoontewoord? 

En als een ander tegen je zegt 

dat jij iets moet, ben je dan 

braaf volgzaam, of zet je de 

hakken in het zand? Het  

woord moeten refereert in de 

psychologie aan de interne 

ouderrol (ik OK—jij niet Ok), in 

onze vroegste jeugd moesten 

we immers van onze ouders 

ook van alles. Het zet jouw 

gesprekspartner echter met-

een terug in de afhankelijkheid 

ofwel de kindrol (ik niet OK -  

Jij Ok). Is dit de manier van 

Taal = IMAGO 

Trainingsrendement 

 Bewustwording van 

eigen taalgebruik  

 Kennen het effect van 

twijfelwoorden, moeten 

en ontkenningen 

 Kunnen spelen met 

taal om gezien te wor-

den als een betrouw-

bare, relevante, gelijk-

waardige en klantvrien-

delijke gesprekspartner 

Match your Message:  Horen 

Inhoud workshop 

 Reactief taalge-
bruik: Welke onbe-
wuste energiebron-
nen spreek jij vol-
doende of onvol-
doende aan als je 
tegen jezelf zegt: 
"Ik ga het probe-
ren". Deze twijfel-
woorden impliceren 
dat jij weinig tot 
geen invloed hebt 
op de uitkomst! En 
dan wil je dat ik, 
klant, je zie als een 
betrouwbare 
bron….? 

 Moeten: De groeten 
met moeten maar 
waarom? Wat doet 
het woord “moeten” 
met jezelf en met 
de ander? Zet het 
aan tot de gewens-
te actie? Is er spra-
ke van klantvrien-
delijke gelijkwaar-
digheid in de com-
municatie? 

 Ontkenningen: Hoe 
komt het toch dat 
we zo vaak over 
het woord niet of 
geen heen lezen, of 
het zelfs volstrekt  
lijken te blokken? 
De verklaring is 
simpel: ons brein 
kan zich geen visu-
ele voorstelling 
maken van ‘niet’ of 
‘geen’. Het zijn 
noch zelfstandige 
naamwoorden, 
noch werkwoorden. 
En als het wordt 
gebruikt in combi-
natie daarmee, dan 
treden juist die 
woorden op de 
voorgrond waarvan 
ons brein zich wél 
een beeld kan 
vormen.  
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Workshop beoordeeld met 
gemiddeld een 8,9  
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