
Als je wilt luisteren, stop met wat je doet, kijk naar de ander en luister goed 
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kinderen, ouders en andere         Onderwerp: Luisteren 

opvoeders 

Echt luisteren is een oprechte poging doen om de 

ander te verstaan. Je laat er de ander mee ervaren 

dat hij/zij echt belangrijk is, ‘Je doet er toe’… We 

horen vaak wel de woorden van een ander en gaan 

er direct  in ons eigen hoofd mee aan de slag. We 

luisteren in een stand om te reageren of we zitten 

op het puntje van onze stoel om een advies te geven 

of oplossing aan te dragen, nog voor de ander klaar 

is met praten. We luisteren vanuit ons eigen 

ervaringen, met onze eigen gedachten en oordelen. 

Onze reactie heeft vaak weinig echt te maken met 

de ander .  

Denk maar eens terug aan een keer dat je jezelf niet 

gehoord voelde….. Hoe was dat voor je? 

Waarschijnlijk  gebruikte  jouw luisteraar  een van 

de bovenstaande reacties waardoor jij  je niet echt 

gehoord voelde.  

  
 

 

Wanneer je werkelijk echt luistert hoor je ook wat 

er niet gezegd wordt. Dat kan alleen als je stil bent 

in jezelf en niet in gedachte invulling geeft aan de  

woorden van de ander. Echt contact hebben 

betekent dat je met je volle aandacht bij de 

ander bent vanuit jouw volledige aanwezigheid. 

Je luistert, zonder oordelen of invullen voor de 

ander.  

Als iemand echt contact met je heeft ervaar je 

iets bijzonders, een verbinding van hart tot 

hart. Je voelt je gehoord en gezien, serieus 

genomen.  Denk maar eens terug aan een keer 

dat jij je echt gehoord voelde. Hoe was dat? 

Wanneer luisteren om te reageren 

overgaat in luisteren om te begrijpen 

ontstaat er echt contact 

Werkelijk  luisteren 



 

 

 

Soms kan het moeilijk zijn om in volle 
aandacht bij iemand te blijven. Door een 
volle agenda, vermoeidheid of iets anders. 
We horen een paar zinnen  en interpreteren 
die soms al heel snel: “dat is er met haar aan 
de hand”, “het verhaal klopt niet” of “dat zal 
wel meevallen”. Ondertussen is het contact 
verbroken, we horen de ander niet meer.  

Ik merk elke keer weer hoe moeilijk het is om 

echt te luisteren naar de ander. Maar ook merk 

ik elke keer weer hoe waardevol het is als het 

wel lukt om zonder oordeel en invulling te 

kunnen luisteren. Hoe mooi het is om, na een 

goed gesprek (lees goed luisteren), de rust weer 

in een kind te zien terug keren. Het kind 

ontspant en maakt ook oprecht  contact met mij 

en vooral met zichzelf. Er wordt letterlijk ruimte 

gemaakt. En in de vrijgekomen ruimte is weer 

plek voor nieuwe ervaringen.. 

Echt gehoord worden geeft kinderen de 

boodschap  dat ze er toe doen, ze zijn belangrijk 

en waardevol. Daarnaast leren ze zichzelf ook 

steeds beter kennen doordat wat ze voelen en 

ervaren er ook echt mag zijn. Het is goed zoals je 

bent! 

Echt luisteren geeft ruimte 

De sleutel tot 

echt luisteren 

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar 

karien@sterkersamen.com  waarin  je 

aangeeft de nieuwsbrief niet te willen 

ontvangen. 

 

Als afsluiting  een mooi gedicht van Leo Buscaglia 

LUISTEREN 

 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij adviezen te geven 

dan doe je niet wat ik je vraag. 

 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij te vertellen waarom 

ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij denkt dat je iets moet doen om 

mijn problemen op te lossen, 

dan laat je mij in de steek, 

hoe vreemd dat ook mag lijken 

 

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar 

me en probeer me te begrijpen. 

 

En als je wilt praten, wacht dan even en  

ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou  

zal luisteren. 
 

 

Karien van Gijn 

Mobiel 0653567784 

 

karien@sterkersamen.com 

 

www.sterkersamen.com 

 

 

Valkuilen 

        Vanaf januari start ik samen met Wimmie Denekamp 6 nieuwe workshops voor kinderen van 0 tot 8 jaar 

        en hun ouders. Na de voorjaarsvakantie gaan we weer van start met 2 intensievere weerbaarheids  

        trainingen. Voor meer informatie kijk op: www.sterkersamen.com/workshops 
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