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Effectieve communicatie 

Hoe kun je je communicatie beter laten aansluiten op die van de 
ander? 

Om je communicatie beter te laten aansluiten op die van de ander is 
het belangrijk te weten hoe jij tot jouw eigen gedrag en resultaten 
komt. Waar haal je jouw waarheid en werkelijkheid vandaan? Heb jij 
inzicht in hoe jij omgaat met de dingen die om je heen gebeuren? En 
weet jij hoe jij zo kunt communiceren dat je perfect aansluit op de 
ander? 

1. Doe geen aannames
Door de ervaringen, de opvoeding die je genoten hebt, je 
herinneringen, eerder genomen beslissingen, cultuur en 
overtuigingen heeft iedereen een eigen ‘kaart van de wereld’.   

2. Efficiënte communicatie door afstemming op het representatie 
voorkeurssysteem
We verwerken alle informatie via onze zintuigen. We hebben allemaal 
een bepaalde voorkeur voor het opnemen, verwerken en teruggeven 
van informatie. Daar zijn we ons niet van bewust. Onbewust kiezen 
we voor een bepaalde manier van omgaan met die informatie van 
buiten, hoe we daar intern onze werkelijkheid mee creëren en hoe we 
die vervolgens weer extern maken door ons gedrag en/of onze taal. 

3. Upchuncken en downchuncken om overeenstemming te 
bereiken
Als mensen met elkaar aan het communiceren zijn en ze zijn het niet 
eens dan hebben ze vaak het idee dat ze over verschillende dingen 
praten. In de praktijk blijkt echter meestal dat ze op verschillende 
abstractieniveaus met elkaar communiceren. 
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Manieren van chunken 

Iedereen verwerkt informatie op een andere manier. Een van de 
dingen waarin mensen verschillen is het detailniveau waarin we 
informatie verwerken en weergeven. Sommigen spreken graag in 
grote lijnen en anderen vinden dat het verhaal niet compleet is 
zonder de nodige details. 

Hoe kun je aansluiten op het abstractieniveau van degene met wie je 
praat? Door op de juiste manier je taal te chuncken, dat wil zeggen 
door woorden op het juiste abstractieniveau te gebruiken.  

Er zijn drie manieren van chunken: 

Upchunken: op een hoger abstractieniveau communiceren 

Downchuncken:  op een lager abstractieniveau communiceren 

Lateraalchuncken: op hetzelfde niveau, maar over een  
  ander onderwerp verder communiceren 

Het idee van chunken is geïnspireerd door het werk van Bertrand 
Russel en Gregory Bateson. Chunken is een manier om een hiërarchie 
aan te brengen in hoe specifiek of abstract je iets communiceert. 

Voorbeeld 

Dus stel je praat met iemand over auto’s en jij houdt niet van auto’s. 
Om toch tot een goed gesprek te komen ga je lateraalchuncken en 
zoek je in dezelfde categorie een vervoersmiddel waar je allebei iets 
mee hebt. Je komt erachter dat jullie beide van motoren houdt. 

Stel dat je met lateraal chuncken niet tot overeenstemming komt dan 
kun je gaan upchuncken en je ontdekt dat beweging wel een thema’s 
is waar jullie beide enthousiast van worden. 

Het kan ook zo zijn dat jullie allebei gek zijn van auto’s. Dan kun je 
gaan downchuncken en met overeenstemming naar de details gaan 
en zo komt jullie gesprek uit op de verschillende merken 
binnenbanden die er op de markt zijn. 

Als je deze techniek beheerst, ben je in staat om op elk niveau met 
allerlei verschillende mensen te communiceren. Of je nu praat met 
een denker of doener, man of vrouw, volwassene of een kind, je kunt 
altijd je boodschap duidelijk overbrengen. Je wordt veel effectiever 
in je woordgebruik.  
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Chunken in schema 
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Abstract / leidt tot overeenstemming

Concreet / leidt tot verschil van inzicht
<vaker verkleinwoorden>

Transport 
- 
Beweging

Bus - 
Motor

Wielen
 - 
Banden

Voorbeeld:

Voorbeeld Abstract/concreet:  
We willen allemaal een betere wereld. 
Alleen de een denkt dit te bereiken door 33,6% belasting en  
ander door bijdrage naar draagkracht. 



Upchunken

Door te upchunken, word je 
abstracter en algemener, waardoor 
je steeds verder uit het probleem 
raakt. 
 
¤  Waar is dit een voorbeeld van? 
¤  Voor welk doel? 
¤  Wat is je intentie? 
¤  Om in welke behoefte te 

voorzien? 
¤  Wat is er belangrijk aan voor 

je? 
¤  Wat wil je echt? 
¤  Met welke bedoeling? 
¤  Om wat te bereiken? 
¤  Om waar te komen? 
¤  Waar maakt dit onderdeel van 

uit? 
¤  Wat brengt het je? 
¤  Wat schenkt het je? 
¤  En als je dat doet, wat levert 

jou dat op? 
¤  Welke voordelen wil je eruit 

halen? 
¤  Waartoe leidt dat? 
¤  Wat is daar de impact van? 
¤  Waar doe je het voor? 
¤  Wat is de reden dat je dit 

doet? 

Downchunken
 
Dit gebruik je voor details, 
specificaties en data. Of voor het 
geven van feedback: spreek aan 
op gedrag in plaats van identiteit. 

¤  Hoe vervul je jouw intentie/
behoefte? 

¤  Wat zijn voorbeelden 
hiervan? 

¤  Kun je me hier wat meer over 
vertellen? 

¤  Wat specifiek? 
¤  Hoe specifiek? 
¤  Hoe weet je dat? 
 
Lateraal chunken
 
Door lateraal chunken kom je 
vaak sneller tot oplossingen voor 
problemen. 

¤  Is er iets wat hierop lijkt? 
¤  Is er iets wat hier gelijk aan 

is? 
¤  Wat is iets anders, waarmee 

toch dezelfde intentie vervuld 
kan worden? 
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Voorbeeldvragen van chunken 
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