
Welkom 
bij de workshop 

’Empathie?!’





Programma Workshop Empathie?!

1. Empathie begint bij ….
2. Empathie, een kennis refresh
3. Oefenen met empathie!
4. Afronding
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Wat zie jij? 

Zet je geluid aan 
en benoem 2 
dingen
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Fictie (interpretaties) Feiten (waarnemingen)

Ze is verveeld Groen shirt

Ze heeft geen zin Blauwe ogen

Ze is chagrijnig, geërgerd, geïrriteerd Ogen omhoog gericht

Ze is vermoeid Ademt hoorbaar

Ze vindt ons niet leuk Tikt met vingers

….. ……..



Empathie begint bij…..

1. Om empathisch te zijn, is het van belang om je zintuigen in te 
zetten (horen, zien, ruiken, voelen, …)

2. Om empathisch te kunnen kijken en luisteren is het van belang 
bewust te zijn van je eigen kijk- en luisterfilters, bepaald door 
jouw ervaringen in het verleden
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Programma Workshop Empathie?!

1. Empathie begint bij ….
2. Empathie, een kennis refresh
3. Oefenen met empathie!
4. Afronding
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Stelling 1: Empathie is …

… Iets waarmee je geboren wordt 
en het is niet ontwikkelbaar…



Stelling 2: Empathie is …

…. Vooral hele goede oplossingen 
en adviezen geven…



Empathie?! Kennis refresh: wat is het wel, wat is het nie?
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Niet (of uitstellen) Wel
Aannames doen
Tussen de regels door lezen
Advies geven
Oordelen
Beoordelen 
Veroordelen
Oplossingen aandragen
“Dat heb ik ook…”
Het eens zijn met de ander
Alle stiltes opvullen

Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
Open vragen stellen
Eerlijk
Nieuwsgierig
Aan te leren / te ontwikkelen
Je eigen gevoelens accepteren
Je eigen gevoelens benoemen
Verbinden
Invoelen
Boodschap van de ander erkennen
Stiltes laten vallen
Eerst begrijpen, dan begrepen worden



Enkele onderzoeksresultaten

1. De basisbehoefte van ieder individu is gehoord en gezien worden!

Linkje naar filmpje ‘still face experiment’:
https://youtu.be/apzXGEbZht0

2. Als leerkracht maak je het verschil door hoe jij kijkt!

Linkje naar filmpje Pygmalion effect: 
https://youtu.be/EjbL7zW-Wig
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https://youtu.be/apzXGEbZht0
https://youtu.be/EjbL7zW-Wig


Programma Workshop Empathie?!

1. Empathie begint bij ….
2. Empathie, een kennis refresh
3. Oefenen met empathie!
4. Afronding
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Samen ontdekken
Interview elkaar om de beurt (2x10 minuten in tweetallen).
Degene die de vragen stelt schrijft de antwoorden van de ander kort op.

“Vertel me eens over een situatie waarin jij met empathisch luisteren echt een verschil hebt gemaakt in 

de ontwikkeling van een leerling of collega. 

Een situatie waarin jij jouw empathisch luisteren optimaal ingezet hebt. 

Een situatie waarover jij je nog steeds trots voelt als je er aan terug denkt.”

Beantwoord daarbij de volgende vragen:

Wat was de situatie? 

Wat was jouw specifieke bijdrage? 

Welke omstandigheden maakten het voor jou mogelijk om je zo te laten zien?

Wat zegt deze situatie over jou? 

Welke les zouden anderen hieruit kunnen halen? 



Samen ontdekken

Hoe was het om dit gesprek zo te doen?

Wat heb je beleefd?

Wat werkte wel/niet goed?
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Wat werkt? (conclusies)



Wat werkt? (conclusies)

✓ Open vragen stellen

✓ Doorvragen

✓ Oprechte nieuwsgierigheid 

✓ Laat tot de kern komen 

✓ Ontspanning (rust inbrengen en stilte laten vallen)
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Wat werkt? (conclusies)

✓ Laat je eigen oordeel niet in de 
vragen doorklinken

✓ Vat samen, zoveel mogelijk in de 
letterlijke bewoording 
van de ander

✓ Wacht met je oordeel 

✓ Wees een Open Eerlijk Nieuwsgierig, neem Luisteren 
Samenvatten Doorvragen, laat je Opvattingen Meningen 
Aannames thuis en laat eens een stilte vallen!
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Tanken?! Stel je voor…..

Je zit met je gezin in de auto, onderweg naar het vliegveld, aan het eind van de vakantie.
Je hebt nog een half uur om je vliegtuig te kunnen halen. 
Gelukkig zie je het vliegveld al in de verte. 
Maar dan… is je benzine op!
Gelukkig (nee, het is geen fata morgana), je staat naast een tankstation!

Je opdracht is: zorg dat je benzine krijgt van de pomphouder, zodat je over een half uur op het vliegveld 
bent.

Je krijgt 1 minuut de tijd…..

Conclusie: je sterk hechten aan je eigen doel kan maken dat je de ander niet meer werkelijk hoort en 
ziet (je empathie daalt). Juist in zulke situaties is het van belang om je te blijven verbinden met de ander 
en om je te verdiepen in wat de ander bezig houdt. Zo kom je op empathische wijze tot de win-win!
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Afronding

Wat neem je uit deze workshop mee naar huis/je werk/de klas?

Bedankt voor jullie betrokkenheid en veel plezier de rest van de dag!

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, mijn naam is Annelijn 
Kamphuis, ik ben onderdeel van het team van ME+ U en mijn nummer is
06 – 42 83 93 92
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