
 

 
 

Wat is communicatie? 

De definitie van communicatie luidt: bedoeld of onbedoeld (bewust of onbewust) 
een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders. Deze boodschap bevat 
informatie, die bestaat uit gedachten, gevoelens en/of gedrag.  

Dus eigenlijk communiceer je altijd, ook als je niets zegt.  

Communicatie 
Communicatie is het doorgeven van informatie. Er 
zijn altijd vijf elementen: 
- Zender 
- Boodschap 
- Kanaal of medium  
- Ontvanger  
- Mogelijke gevolgen  

Vormen van communicatie 
Er zijn verschillende vormen van communicatie: 
- direct (face to face) - indirect (face to face) 
- verbaal (gesproken/geschreven) - non-verbaal  
- eenzijdig – meerzijdig 

Eenzijdige communicatie 
Bij eenzijdige communicatie kan de ontvanger niet meteen reageren. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij kranten, boeken, films, radio, en tv. Al is er tegenwoordig wel meer 
interactie mogelijk bij radio en tv. Denk maar aan tweets en smsjes die direct in 
een uitzending gebruikt worden.  

Meerzijdige communicatie 
Bij meerzijdige communicatie is iedere deelnemer zowel zender als ontvanger. 
Voorbeelden hiervan zijn een gesprek tussen mensen, een discussie of een forum. 
Meerzijdige communicatie is trager, maar vaak wel doeltreffender dan eenzijdige 
communicatie. De communicatie die heen en weer gaat, zorgt namelijk bijna altijd 
dat mensen elkaar beter begrijpen. 

 

  



 

 
 

Encoderen en decoderen 
Een boodschap wordt door de zender in een 
bepaalde vorm of code verpakt. Dit heet 
encoderen (= het omzetten van gedachten 
naar tekens of andere waarneembare 
uitingen). Iemand die spreekt, brengt zijn of 
haar gedachten onder woorden. Een 
kunstenaar uit zichzelf in een kunstwerk, een 
ander communiceert met kleiding, gebaren of 
gedragsuitingen. Als zender kies je, 
afhankelijk van je boodschap en je 
persoonlijkheid, het middel dat je gaat 
gebruiken. De ontvanger decodeert de 
boodschap. Dit betekent dat de boodschap wordt uitgepakt, wordt terug vertaald 
naar de veronderstelde betekenis.  

Ruis 
De ontvanger interpreteert, verwerkt, verdraait de boodschap, koppelt het aan 
andere indrukken of persoonlijke eraringen en reconstrueert de betekenis. Soms 
ontstaan hier communicatiestoornissen. Dat kan zowel bij het encoderen als bij het 
decoderen. Dit hangt af van het referentiekader (= het geheel van je persoonlijke 
waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen). Deze referentiekaders 
kunnen soms ruis veroorzaken (=verstoring of misvorming van het 
communicatieproces). 

 


