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Het communicatiekwadrant

Het communicatiekwadrant is het bekendste en intussen meest verbreide model van Friedemann
Schulz von Thun. Dit model is ook bekend geworden als het “Vier-Oren-Model”.
Het model behandelt de vier niveaus van mondelijke communicatie. Deze vier niveaus van
communicatie zijn niet alleen belangrijk voor de particuliere saamhorigheid, maar vooral ook voor de
professionele sector, waar de professional én de mens voortdurend met elkaar "verbonden" is.

Als ik als mens iets van mij weggeef (onthul), ben ik op viervoudige manier
werkzaam. Elke uiting die ik doe onthult, of ik wil of niet, gelijktijdig vier berichten:





De feitelijk informatie (waarover ik informeer) – blauw.
Een zelfonthulling (wat ik van mezelf bloot geef) – groen.
De relatie (wat ik van je vindt en hoe ik tot je sta) – geel.
Het appel (wat ik bij jou bereiken wil) - rood.

Schulz von Thun heeft destijds in 1981 de vier perspectieven van mondelinge
communicatie als kwadrant voorgesteld en daarbij de zender vier “snavels" en de
ontvanger vier " oren" gegeven. Psychologisch gezien, nemen we – wanneer we met
elkaar in gesprek zijn – aan beide kanten met 4 snavels en 4 oren deel. De kwaliteit
van het gesprek hangt af van hoe deze samenspelen.
Op het zakelijke niveau van het gesprek staat de feitelijke informatie op de
voorgrond. Hierbij gaat het om gegevens, feiten en de zakelijke verhouding.
Daarbij geldt ten eerste het waarheidscriterium waar of onwaar ( van toepassing /
niet van toepassing), voor de ander het relevantiecriterium ( zijn de aangevoerde
zakelijke verhoudingen (argumenten) voor het in behandeling zijnde thema van
belang (relevant) / niet van belang (niet relevant)?) Het derde criterium is het de
toereikend (zijn de aangebrachte feiten voor het thema voldoende is, of moet er nog
veel meer worden gedaan?)
Voor de zender geldt de feiten duidelijk en begrijpelijk over te brengen. De
ontvanger, die het zakelijke oor open heeft staan, let op de gegevens, feiten en
omstandigheden en heeft in overeenstemming met de bovenstaande drie criteria
vele opties aan te haken.
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Zelfonthulling: Als iemand iets uit, geeft hij ook iets van zichzelf.
Elke uiting bevat ook – of ik wil of niet – een zelfonthulling, een indicatie van wat er in
mij omgaat, zoals wat ik voel, waarvoor ik sta en hoe ik mijn rol opvat.
Dit kan expliciet (“Ik boodschap) of impliciet gebeuren. Deze omstandigheid laat bij
elk bericht een kleine afdruk van de persoonlijkheid achter,.
Wanneer de zender ook met de zelfonthullingssnavel, impliciet of expliciet, informatie
over zich prijs geeft, neemt de ontvanger deze met de zelfonthulling mee. Wat vertelt
me dit over de ander? Wat is hij voor een? Wat is er? Hoe is hij gestemd? Hoe is het
afgestemd? Enz.
De relatie kant. Of ik wil of niet: Als ik iemand aanspreek, beken ik (via de
formulering, intonatie, gezichtsuitdrukkingen) ook aan hoe ik tot de ander sta en wat
ik van hem denk – in ieder geval ten opzichte van het huidige gespreksonderwerp. In
elke uiting zit een aanwijzing over de relatie, waarvoor de ontvanger vaak over een
bijzonder gevoelig relatie-oor beschikt.
Vanwege dit oor wordt besloten: "Hoe voel ik me behandeld door de manier waarop
de andere met me spreekt? Wat vindt de ander van mij en hoe verhoudt hij zich tot
mij?"
Toevoeging van Wolf:





Symmetrische communicatie of complementaire communicatie *
o Aanvullend of
o Concurrerend
o Etc.
Blamer of Placater **
o o.m: clown, blamer, susser, rationeel en congruent
Emotionele afstand of nabijheid en daarbij:
o Boven schikkend,
o Gelijk schikkend,
o Onderschikkend. ***

* zie Watzlawick, Beavin en Jackson Pragmatische aspecten van menselijke communicatie.
** zie Virginia Satir The new people making en de Pwr Pnt samenvatting van Wolf
*** zie Werner Rautenberg, Rüdiger Rogoll [Transformationele Analyse] en “Werde wer du
werden kanst”.
(-o-)

Het appèl: Wanneer iemand het woord neemt en zich tot iemand richt, wil hij in de
regel ook iets bewerkstelligen. Beïnvloeden; de ander niet alleen bereiken, maar ook
iets bij hem bereiken.
Open of verborgen gaat het op dit niveau om wensen, appèlleren, advies, instructies,
effecten enz. Het appèl-oor is daarom bijzonder ontvankelijk voor de vraag: Wat moet
ik nu doen, denken of voelen?
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