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ken met strategieën, processen en technieken zijn in overvloed
aanwezig, maar communiceren vanuit een creatief perspectief
waarop een ontvanger direct wordt aangesproken is betrekkelijk nieuw. De titel verbale intelligentie duidt vervolgens op het
vermogen om taal te begrijpen, te gebruiken en te kennen. Het
zijn juist deze werkwoorden die de auteur in zijn boek uitwerkt
en de communicatie vanuit de zender robuuster en krachtig
maken.
De opbouw van het boek is als volgt. De auteur start met de beschrijving van gesprekken die diepgang hebben. Deze gesprekken raken een emotionele snaar, gaan over een persoonlijk
probleem en binnen het gesprek hebben zender en ontvanger
volledige aandacht voor elkaar (p. 16). Vervolgens staan de klagers in de gespreksvoering centraal: hun onvrede, negativiteit
en wantoestanden; de klager wil het middelpunt zijn in het gesprek (p. 28). Kritiek kan volgens de auteur ook met judo worden bestreden; niet ja-maar (verdedigen), maar de worp overnemen door zichzelf in de ogen van de kritiekgever te zien
(p. 35). Daarna wordt het voordeel van onwetendheid besproken. Je speelt als zorgverlener niet de rol van de ‘wijze’, waardoor de zorgvrager de bal steeds opnieuw terugspeelt naar de
zorgverlener (p. 45).

Communicatie is een belangrijk middel in het zorgproces. De kwaliteit van
het hulpverleningsgesprek bepaalt voor
een groot deel de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En dat geldt niet alleen voor de studenten van de laagste kwalificatieniveaus, maar ook voor
studenten van de hoogste niveaus, de
hogeschoolstudenten. De auteur Jeffrey Wijnberg is al meer dan dertig jaar
werkzaam als psychotherapeut. In zijn
nieuwe zelfhulpboek ‘Verbale intelligentie’ reikt hij de lezer gesprekstechnieken aan om zowel voor privé- als
voor professioneel gebruik contacten
te leggen. Op pagina 9 geeft de auteur
meteen het verschil weer tussen het leggen van contacten door ouderen en jongeren: ouderen spreken zonder gêne iedereen aan, terwijl jongeren eerst tot
tien tellen voordat zij iemand durven
aan te spreken.
Wijnberg beschrijft het leggen van contacten als een kunst. Communicatieboe-

Vervolgens behandelt Wijnberg het stellen van echte vragen,
waarin hij de vraagsoort (open versus gesloten, vrouwelijke vragen, gerichte of lineaire vragen, suggestieve vragen, et cetera)
vanuit zijn (provocatieve) psychotherapie voor de lezer praktisch vertaalt en waarbij hij traditionele begrippen als echtheid,
transparantie, congruentie, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie (p. 50 – 53) een modern jasje geeft. De auteur stelt vanuit de metafoor ‘advocaat van de duivel’ vast hoe sterk de gesprekspartner in zijn schoenen staat (p. 54). Vervolgens wordt
ingegaan op charmeren, volgens de auteur een positieve grondhouding om het contact te verbeteren (p. 68). Effectief bekritiseren is de volgende techniek die de auteur bespreekt; deze
techniek werkt vooral op langere termijn (p. 76). De volgende
onderwerpen zijn onder andere modieus en vaag taalgebruik
(p.77); een fout compliment geven (p. 85); absurde adviezen
geven (p. 93); subtiel motiveren (p. 102); bewondering weekt
los (p. 111); gevat en grappig (p. 118); timing en sociaal gevoel
(p. 126); tekst genereren (p. 134); pesterijen (p. 142); basishouding (p. 150); losse eindjes (p. 157).
Kortom veel praktisch herkenbare onderwerpen die studenten
zullen aanspreken. Een belangrijke sterkte van dit nieuwe boek
is het aanreiken van hulpmiddelen (casuïstiek met vragen)
waarin de emotionele toestand van de gesprekspartners centraal staat. De auteur geeft met dit boek antwoord op verborgen communicatiesignalen die gesprekspartners uitzenden en
waarop zorgverleners anticiperen. Tegelijkertijd biedt het boek
voor onzekere zorgverleners een goede basis hun gesprekstechnieken te verbeteren. Een aanrader voor de onderwijspraktijk.
Henk Ritzen
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