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WAARDERENDE COMMUNICATIE

Waarderend luisteren 
naar jongeren

Luisteren naar de verhalen van kinderen en jongeren doen 
we graag. We vinden hun verhalen interessant en boeiend 
en ontdekken daar ook hun eigenheid en groeiproces in. 

Naar jongeren luisteren wordt al wat moeil!ker als bv. 
boosheid en koppigheid een rol spelen en als hun gevoel 
voor rechtvaardigheid niet alt!d overeenstemt met het 

onze. Doch als je er oprecht t!d voor neemt om te luisteren,  
ontdek je in hun verhaal mooie voortekenen van  

de persoon die ze aan het worden z!n.

Maar het begeleiden van kinderen en jongeren vraagt 
om meer. We willen ook iets meegeven van onze ervaring, 
kennis en levensw!sheid en vooral iets van ons geloof en 

hoe dat ons richting hee" gegeven aan ons leven en het dat 
ook hopel!k kan aan dat van hen. Maar hoe doe je dat dan? 
Het gezag dat leerkrachten en jeugdleiders vroeger hadden, 
is niet meer vanzelfsprekend en ontzag voor de w!sheid en 
kennis van de eerdere generatie is ook niet evident de dag 

van vandaag. Dat maakt dat de oude overdrachtsmethoden 
het niet meer zo gemakkel!k doen. 

WAARDEREND LUISTEREN  
Onze samenleving wordt gekenmerkt door 
HHQ�DOJHPHHQ�YHURRUGHOHQGH�KRXGLQJ��9RHUGH�
kritiek altijd al een sterke ondertoon in onze 
westerse communicatie, nu is het mainstream 
om alles en iedereen te beoordelen. Als je een 
nacht in een hotel hebt doorgebracht, krijg je 
GH�YROJHQGH�GDJ�DO�GH�YUDDJ�RP�KHW�YHUEOLMI�WH�
EHRRUGHOHQ��+HW]HOIGH�JHOGW�RRN�YRRU�GLHQVWHQ�
ZDDU�MH�JHEUXLN�YDQ�KHEW�JHPDDNW�RI�SURGXFWHQ�
die je gekocht hebt. In de media, en in het 
bijzonder in de sociale media, windt men er 
JHHQ� GRHNMHV� RP� HQ� JHHIW� PHQ� HHQLHGHU� GLH�
KHW�YROJHQV�KHQ�QLHW�JRHG�JHGDDQ�KHHIW��HU�LQN�
YDQ� ODQJV�� 'LW� KHHIW� DOV� JHYROJ� GDW� KHW� PDDW-
schappelijk vertrouwen in de overheid, in de 
ZHWHQVFKDS� HQ� LQ� GH�PHGLD� VWHUN� DIJHQRPHQ�
LV�� $QGHU]LMGV� ]RUJW� KHW� HU� RRN� YRRU� GDW� KLM� RI�
]LM� GLH� QLHW� GLUHFW� RI� DVVHUWLHI� JHQRHJ�ZHHW� WH�
reageren, zich snel gekwetst voelt en buiten 
elke discussie wenst te blijven. 

—  Tekst Gerrit Houtman, relatie- en gezinstherapeut, verantwoordelijke vzw Bethesda  —

Waarderende communicatie zou ons antwoord 
hierop kunnen zijn, te beginnen bij onze 
persoonlijke relaties, in het bijzonder in onze 
kerken en jeugdclubs. Kinderen groeien 
vandaag op in een maatschappij die steunt op 
HLJHQ� YHUGLHQVWHQ�� MH� NXQW� XQLHN� HQ� ELM]RQGHU�
ZRUGHQ��PDDU� MH�KHEW�KHW�ZHO�]HOI� LQ�GH�KDQG��
(Q� DOV� MH�PLVOXNW� KHE� MH� GDW� RRN� DDQ� MH]HOI� WH�
wijten. Christelijke opvoeding echter, is gericht 
RS� JHQDGH�� -H� ZRUGW� QLHW� ELM]RQGHU� PDDU� MH�
bent het al, zonder enige verdienste van jouw 
kant, omdat je het beeld van de Schepper in 
je meedraagt. Door ieder kind hierop aan te 
spreken en te bevestigen, beschermen we 
het tegen de druk om zich sterk te moeten 
bewijzen, ze hebben immers al waarde in zich 
DOV�NLQG�YDQ�*RG�

Dat wil niet zeggen dat gezonde aanmoedi-
ging achterwege moet blijven, maar wel dat het 
vertrekpunt  onvoorwaardelijke acceptatie en 
JHORRI�LQ�KHW�NLQG�]HOI�LV��:DDUGHUHQGH�DDQPRH-
GLJLQJ�LV�QLHW�JHULFKW�RS�KHW�QLHW�PRJHQ�IDOHQ��
maar op het kunnen winnen. 

Waarderende communicatie heeft tot gevolg dat:
ਹ� NLQGHUHQ�HHQ�JH]RQG�HQ�VWHUN�]HOIEHHOG�RQWZLNNHOHQ
ਹ kinderen veilig grenzen kunnen verleggen en nieuwe  

terreinen exploreren
ਹ men teleurstellingen kan incasseren en met tegenslag  

kan omgaan
ਹ� PHQ�QDDU�IRXWHQ�GXUIW�WH�NLMNHQ�]RQGHU�PRHGHORRV�WH�ZRUGHQ
ਹ� PHQ�GXUIW�WH�GURPHQ��HQ�QLHXZH�XLWGDJLQJHQ�GXUIW�DDQ�WH�JDDQ
ਹ� PHQ�GDWJHQH�ZLO�YHUZHUYHQ�ZDW�PHQ�QRGLJ�KHHIW�RP�WH�

groeien en nieuwe kansen aan te grijpen

Maar nog belangrijker is dat waardering 
RSHQKHLG� FUHHUW� RP� KHQ� RS� -H]XV� WH� ZLM]HQ�
en hen kennis te laten maken met de Bijbelse 
waarden. Waardering maakt het mogelijk dat 
de positieve boodschap die we met hen willen 
delen, bij hen overkomt.

,V� KHW� QLHW� RSPHUNHOLMN� GDW� DOV� -H]XV� GH�
NLQGHUHQ�WRW�=LFK�URHSW��+LM�]H�QLHW�FRUULJHHUW�RI�
vermaant maar hen als voorbeeld stelt voor de 
volwassenen en hen zegent (dus goede dingen 
RYHU�KHQ�XLWVSUHHNW�"��
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Is het niet opmerkel!k 
dat als Jezus de 
kinderen tot Zich roept, 
H! ze niet corrigeert 
of vermaant maar 
hen als voorbeeld stelt 
voor de volwassenen 
en hen zegent (dus 
goede dingen over hen 
uitspreekt)?  

Hoe dan wel?
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WAARDERENDE GESPREKKEN
Waarderende gesprekken voeren met kinderen 
HQ� MRQJHUHQ�� KRH� GRH� MH� GDW� GDQ� FRQFUHHW"�
+HW�EHJLQW�QDWXXUOLMN�PHW�JRHG�WH� OXLVWHUHQ�� -H�
toont interesse, je wordt geraakt door wat de 
kinderen voelen en hoe ze zich uiten. Maar 
je bevestigt hen vooral in de successen die 
ze boeken en helpt hen bij teleurstellingen, 
waarbij je ook iets van je eigen ervaringen kan 
delen. Waarderende communicatie is niet zo 
]HHU�JHULFKW�RS�KRH�GH�VLWXDWLH� LV�RI�KRH�PHQ�
troost kan ontvangen als dingen misgaan, 
maar veeleer op het proces dat plaatsvindt 
en op wat er in de toekomst mogelijk is. Het is 
HHQ�FRPELQDWLH�YDQ�EHYHVWLJHQ�HQ�XLWGDJHQ��-H�
EHYHVWLJW�GH� VXFFHVVHQ�RI� VWDDW� VWLO� ELM� GLQJHQ�
die heel lastig waren, maar tegelijk kijk je naar 
wat hieruit geleerd kan worden en hoe men 
verder kan gaan. Opvoeden en dus ook het 
gesprek aangaan in de opvoeding is gericht 
RS� YHUDQGHULQJ� WHZHHJEUHQJHQ�� (Q� HON� NLQG�
wil groeien, nieuwe dingen leren en grenzen 
verleggen. Het is aan ons om hierin mee te 
bewegen met het kind. Soms gaat het erom 
om weer even troost zoeken om zich daarna te 
herpakken en moedig verder te gaan.

CORRECTIE?
Als we zoveel nadruk leggen op waardering, slaat de balans dan niet 
HUJ�GRRU�QDDU�««Q�NDQW"�0RHWHQ�NLQGHUHQ�RRN�QLHW�ZRUGHQ� WHUHFKWJH-
ZH]HQ�DOV�]H�LHWV�YHUNHHUG�GRHQ"�(Q�PRHWHQ�]H�QLHW�EHVFKHUPG�ZRUGHQ�
WHJHQ� KXQ� HLJHQ� YHUNHHUGH� NHX]HV� GLH� VOHFKW� NXQQHQ� DRSHQ"� :H�
PRJHQ� ]H� WRFK� RRN� RS� JHYDUHQ�ZLM]HQ� HQ� KRH� ]H� ]HOI� YHUDQWZRRUGLQJ�
kunnen dragen in het ontwikkelen van goed gedrag en het vermijden 
YDQ�IRXW�JHGUDJ��&RUUHFWLH�LV�]HNHU�QRGLJ��:H�PRJHQ�QLHW�RQWNHQQHQ�GDW�
kinderen een juiste levenshouding en goed gedrag moeten leren en dat 
GH� EHGUHLJLQJHQ� YDQ� EXLWHQDI� OHYHQVJURRW� ]LMQ�� &RUUHFWLH� PRHW� HFKWHU�
SURSRUWLRQHHO�]LMQ�HQ�JHULFKW�RS�FRQFUHWH�VLWXDWLHV��(Q�DOV�ZH�KHW�JHORRI�
HUELM�EHWUHNNHQ��PDJ�*RG�QLHW�DOV�HHQ�VWUDHQGH�RI�ER]H�*RG�YRRUJHVWHOG�
ZRUGHQ�PDDU�DOV�HHQ�*RG�GLH�HHQ�JHGXOGLJH�/HUDDU�LV�GLH�RQHLQGLJ�YHHO�
KHUNDQVLQJHQ�JHHIW�����  

Waarderende communicatie is niet zo zeer 
gericht op hoe de situatie is of hoe men troost 
kan ontvangen als dingen misgaan, maar 
veeleer op het proces dat plaatsvindt en op 
wat er in de toekomst mogel!k is.
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JE INLEVEN IN DE GEVOELENS VAN DE ANDER IS 
NODIG OM HEM OF HAAR TE KUNNEN BEVESTIGEN. 

COMPLIMENTEN GEVEN, NIET IN DE ZIN VAN ‘je bent 
geweldig’ MAAR MEER VAN ‘je hebt hier hard je best voor 
gedaan, hoe is dat jou gelukt?’ DUS DE INZET ZIEN EN 
BEVESTIGEN, IS VOORAL BELANGR#K.

KANSEN ZIEN, ALS JONGERENWERKER OPMERKEN 
WELKE MOGEL!KHEDEN HET KIND ALLEMAAL 
HEEFT EN HET ER BEWUST VAN MAKEN.

(Q� QX� WHUXJ� QDDU� JHORRIVRSYRHGLQJ�� («Q� YDQ�
GH�PRJHOLMNH�UHGHQHQ�ZDDURP�ZH�JHORRIVRYHU-
dracht zo moeilijk vinden, is (na het oordelende 
HOHPHQW�� ȅ-H� EHQW� ]RQGLJ� HQ� KHEW� YHUJHYLQJ�
nodig’) onze voorkeur voor het troostelement. 
0LVVFKLHQ�LV�GDW�RRN�]R�RPGDW�ZH�HU�]HOI�]RYHHO�
EHKRHIWH� DDQ�KHEEHQ� WH�ZHWHQ�GDW�*RG� DOWLMG�
ELM�MH�LV��+LM�MH�IRXWHQ�YHUJHHIW��+LM�YRRU�MH�]RUJW��
Denk hierbij maar aan het beeld van het schaap 
en de goede herder. Maar het evangelie is 
ook een verhaal van uitdaging en vertrouwen. 
Kinderen mogen ook al vroeg kennis maken 
met de woorden ‘roeping’ en ‘opdracht’. Ook zij 
ZRUGHQ�LQJHVFKDNHOG�LQ�KHW�.RQLQNULMN�YDQ�*RG�
en mogen licht verspreiden in hun omgeving.  

KONINKRIJKSVISIE
*HVSUHNNHQ�RYHU�*RG�PRHWHQ�NDGHUHQ� LQ�HHQ�
gezonde theologie, een theologie die gaat over 
hoop en over het hier en nu. Met kinderen 
over de hemel praten is leuk, maar hen helpen 
om meer van de hemel naar de aarde te laten 
EUHQJHQ�LV�EHWHU��*RGV�.RQLQNULMN� LV�YRRU�GH]H�
aarde bedoeld en wij volwassenen en kinderen 
worden ingeschakeld voor dat Koninkrijk. Wat 
GDW� EHWUHIW� LV� JHORRIVRSYRHGLQJ� HQ� �YRUPLQJ�
niet vrijblijvend. We zijn vaak zo voorzichtig om 
kinderen een bepaalde richting op te sturen, 
dat we dit aspect niet genoeg accentueren. Het 
DSSªO�LQ�GH�%LMEHO�LV�HFKWHU�GXLGHOLMN��ȉ=RHN�HHUVW�
het koninkrijk.” 

Ten slotte, een gezond evenwicht vinden 
tussen het inspelen op hun ontwikkeling en 
KHQ� XLWGDJHQ� QDDU� ZDW� MH� ]LHW� YDQXLW� *RGV�
SHUVSHFWLHI�LV�KHW�PRRLVWH�JHVFKHQN�GDW�MH�DDQ�
kinderen kan geven.

... een gezond evenwicht 
vinden tussen het inspelen 
op hun ontwikkeling 
en hen uitdagen naar 
wat je ziet vanuit Gods 
perspectief is het mooiste 
geschenk dat je aan 
kinderen kan geven.
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