
Pastoraat

Gidsende gesprekken
Sinds het werk van Carl Rogers in de 
jaren 60 van de vorige eeuw is er in 
‘hulpverlenersland’ geen ontwikkeling 
die zoveel aandacht krijgt als 
‘motiverende gespreksvoering’. Een 
aanrader voor het pastoraat.

Bert Bakker

M otiverende gespreksvoering (MGV)  
kan rekenen op een enorme belangstel- 
ling en verspreidt zich als een olievlek 

over de zorg. Uit onderzoek blijkt dat mensen die de  
eigen motieven voor verandering verwoorden zichzelf 
letterlijk naar verandering toe praten. Het ontlokken van 
zulke zelfmotiverende uitspraken hoort bij de kern van 
MGV. Resultaten verbeteren op zeer veel behandelgebie-
den. Het hardop uitspreken van de eigen motieven in het 
bijzijn van een ander heeft kennelijk een gunstig effect. 
Let eens op het subjectieve verschil in het formuleren 
van een zin als ‘Dit seizoen ga ik werk maken van huisbe-
zoeken’. Het maakt nogal wat uit of je dit bij jezelf denkt, 
het opschrijft, het in je eentje hardop uitspreekt voor de 
spiegel of dat je het tegen iemand anders zegt.

Verandertaal
Een ‘zelfmotiverende uitspraak’ als hierboven wordt in 
MGV verandertaal genoemd. Als verandertaal toeneemt, 
zo blijkt uit onderzoek, wordt de kans op daadwerkelijke 
verandering groter. Het omgekeerde geldt echter ook. 
Uitspraken als ‘Ik begrijp dat, maar…’ of ‘Dat gaat bij mij 
echt niet werken’ – behoudtaal – verkleinen de kans op 
verandering. Dat is slecht nieuws, vooral voor de kerk 
waarin we graag elkaar raadgeven en overtuigen. Je oogst 
zomaar behoudtaal en daarmee is de ander verder van 
huis.
Motiverende gespreksvoering (MGV) ontlokt verander-
taal om de ander te helpen bouwen aan motivatie voor 
verandering waar hij naar verlangt, maar vaak dubbel 
over is. Geënt op het werk van Carl Rogers worden in 
respectvol Aanvaarden door Samenwerken inzichten, er-

varingen en verlangens bij de ander Ontlokt – ASO. Argu-
menten voor verandering worden dus niet aangedragen 
en opgelegd, maar opgeroepen. 

MGV in de praktijk
MGV is makkelijker te herkennen dan te beschrijven. 
Hieronder ter illustratie een gesprek van een ouderling 
(O) met een andere ambtsdrager (A) die hij redelijk kent.  

O1 Zondag ging de preek over Bartimeüs en de vraag 
van Jezus: ‘Wat zou je graag willen?’ Als Hij dat jou 
zou vragen, wat zou jij dan gezegd hebben? Of vraag 
ik nu wel erg veel?

A1 Pfft… Nee, prima. Ik…, ik zou zeggen dat ik best 
graag meer van God zou willen merken.

O2 Je gaat naar de kerk, je gelooft, maar het doet je min-

14 september 2013



der dan je eigenlijk zou willen.
A2 Precies. Ik hoor haast bij de inventaris van deze kerk 

(glimlacht). En ik geloof. Echt. Maar het is meer een 
overtuiging en een manier van in het leven staan, 
dan dat het me wat doet. 

O3 Je geloof bepaalt mee hoe je denkt en bepaalt ook de 
keuzes die je maakt. Dat heeft alle twee met je hoofd 
te maken. En daarnaast zou je willen dat je gevoel 
ook af en toe in het geloven betrokken wordt.

A3 Ja… Niet dat ik ontzettend zweverig wil worden of 
zo. Maar geloven zit nu wel erg in mijn hoofd.

O4 Een soort van verstandshuwelijk met God.
A4 (glimlacht) Zo zou je het kunnen zeggen.
O5 En dat wil je anders. Naast bewust denken over God, 

zou je ook iets willen ervaren aan de relatie die jij 
met God hebt. En je vraagt je af of je daar zelf ook iets 
aan kunt bijdragen.

A5 Ik denk soms wel dat ik iets anders moet gaan doen. 
Als ik verder ga met hoe ik geloven tot nu toe invul, 
zal het wel blijven zoals het nu is.

O6 En je vraagt je af hoe dat zou kunnen – meer of vaker 
iets van God merken.

A6 Ja, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee. Een vrien-
din uit een evangelische kerk heeft me wel eens een 
boekje gegeven, maar daar had ik helemaal geen klik 
mee.

O7 Je gelooft bewust en tegelijk ervaar je niet zoveel van 
God. Iets van God ervaren is belangrijk voor je. Daar 
wil je ook zelf aan bijdragen, als dat kan. Geloof is nu 
meer verstandhuwelijk dan je lief is. Je hebt ervoor 
gekozen om dat boek te lezen, maar dat was ‘m niet. 
Eigenlijk zou je een stapje willen zetten, maar je weet 
niet welke en niet hoe. Zeg ik het zo goed? 

A7 Ja, zo is het. Ik vind het niet makkelijk.
O8 Is het een idee als ik je vertel hoe ik zelf en een paar 

mensen die ik ken eraan proberen te werken dat onze 
relatie met God geen verstandshuwelijk wordt of 
blijft?

A8 Dat zou ik op prijs stellen.
O9 (Schetst drie manieren waarop hij en twee anderen hun 

omgang met God proberen vorm te geven en zegt dan) Wat 
denk je als ik – om te beginnen – deze drie mogelijk-
heden schets?

Kenmerken
In bovenstaand gesprek zit een aantal typerende MGV-
trekjes. Die zijn niet uniek. Het is het geheel dat een ge-
sprek tot MGV maakt. Wanneer je het tegenkomt, herken 
je het zonder dat je de vinger bij één ding kunt leggen. 
Een aantal kenmerken:

• Aanvaarden
Nergens wordt A de maat genomen. Wat hij aandraagt, 
wordt verder verkend, en daarmee aanvaard.

• Niet te snel naar een plan willen
‘Ik zou best meer van God willen merken.’ Onmisken-
baar is er een verlangen, maar er wordt niet direct door-
geschakeld naar ‘hoe dit kan worden aangepakt’. Een te 
vroeg gegeven advies, zeker wanneer verlangens nog 
ambivalent zijn, roept onvermijdelijk behoudtaal op. 
Daarentegen wordt bewust meer verandertaal ontlokt en 
klinkt de geuite verandertaal ook nog eens uit de mond 
van de luisteraar. 

• ‘Voorzinnetjes’ vermijden
Uitspraken als: ‘Ik hoor je zeggen dat…’, ‘Begrijp ik het 
goed dat…’ ontbreken. Ze kunnen het samenwerkend 
karakter van de relatie onder druk zetten. In de regel zijn 
het therapeuten (experts) die dergelijke voorzinnen ge-
bruiken. Binnen MGV ben je in de regel niet de expert die 
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richting wijst, maar een gids. De voorzinnetjes blijken 
in de praktijk ook vaak overbodig. Als je ‘het verkeerd 
hoort’, proeft de ander je wens om hem te begrijpen.. Hij 
zal helpen om tot verstaan te komen. 

• Weinig vragen
Er worden drie open vragen gesteld. O1 en O9 zijn open 
vraag die nieuw terrein openleggen, O7 een uitnodiging 
om de samenvatting aan te vullen. O8 vraagt louter toe-
stemming om iets in te brengen waar de luisteraar aan 
denkt. O7 en O8 beogen vooral het samenwerkend karak-
ter van het gesprek te bewaren. Omdat experts gewoon-
lijk veel vragen stellen en MGV nadrukkelijk streeft naar 
een gelijkwaardige, samenwerkende relatie, worden vra-
gen afgewisseld met reflecties. 

• Reflectief luisteren
We vallen in dit gesprek op een moment dat een verlan-
gen verwoord wordt (verandertaal). We horen het topje 
van een ijsberg. O2 is een eenvoudige reflectie (para-
frase). Met O3 wordt een ‘beredeneerde gok’ naar het ‘on-
derwater-deel’ gedaan, met wat Carl Rogers en Thomas 
Gordon ‘empathisch en actief luisteren met reflecties’ 
noemden. Een ritme van één vraag gevolgd door twee of 
drie reflecties en dan weer een vraag om nieuw terrein 
open te leggen, blijkt als prettig ervaren te worden.
Reflecties halen de ander minder snel uit de flow van het 
gesprek dan sommige vragen. Was bij O5 gekozen voor 
de mooie open vraag (‘Welke rol speelt gevoel eigenlijk 
in andere belangrijke relaties?’), dan zou het gesprek een 
andere kant opgestuurd zijn en was A bij A8 minder op-
geschoven in de richting van zijn verlangen.

• Verandertaal ontlokken en versterken
De uitspraken A2 en A3 zijn verandertaal. Het verlangen 
is nog diffuus; het moet anders kunnen, maar A heeft 
nog geen idee hoe. O4 probeert via een beeld tot verstaan 
te komen. O4 en O5 zijn beide een beredeneerde gok 
naar wat opgesloten zit in wat A heeft verteld. Zo wordt 
getracht om A te helpen zijn ambivalentie op te lossen, 
zodat zijn verlangen meer kans krijgt. Ook O6 geeft uit-
drukking aan nog niet zo concreet uitgesproken veran-
dertaal: ‘En je vraagt je af hoe dat zou kunnen…’

• Niet vragen naar de oorzaak van het probleem
Zo’n vraag leidt vrijwel zeker tot behoudtaal, waarmee de 
kans op verandering kleiner wordt. Vragen zijn vaak sterk 
sturend. Sturen naar meer argumenten voor ‘hoe het nu 
is’ dient de ander nadrukkelijk niet.

• Adviseren met kleine kans op ‘Ja maar…’
Advies O8 wordt ingeleid door toestemming te vra-
gen. Zo wordt duidelijk dat het niet vanzelf spreekt 
dat de ander zich door jou laat adviseren. De ander 
voelt dat hem het stuur niet uit handen wordt ge-

nomen en zal het advies meer open ontvangen. Ver-
volgens schetst O een waaier van drie mogelijkhe-
den en wordt de ontlokkende vraag gesteld: ‘Wat 
denk je als ik deze drie mogelijkheden schets?’ 

Kerk en MGV
Gerben Heitink onderscheidt vier aspecten binnen het 
pastoraat. In het spoor van een gezaghebbend onder-
zoek noemt hij: helen, bijstaan, gidsen en verzoenen. En 
wie helen, verzoenen en gidsen zegt, zegt: op weg naar 
een nieuwe situatie. Minimaal drie van de vier aspecten 
behelzen kennelijk verandering. Ook de Bijbel en onze 
traditie staan bol van veranderwoorden: bekering, ver-
zoening, heiliging, worden wie je in Christus bent, je la-
ten inschakelen in Gods missie, groeien, vrucht dragen, 
meer geloofsgesprek voeren, meer missionair kerk zijn. 
Tegelijkertijd staat de kerk niet bekend om haar vele ge-
slaagde veranderpogingen. Veranderen is niet eenvoudig, 
maar wordt in de kerk extra bemoeilijkt door een hard-
nekkig geloof in overtuigen als veranderstrategie en door 
onvoldoende aandacht te geven aan omgaan met ambi-
valentie. MGV ontlokt argumenten voor verandering aan 
de ander, richt zich op het oplossen van ambivalentie en 
zo versterken van motivatie voor verandering.
In de uitdaging om individueel en als kerk steeds meer te 
worden wie we zijn, biedt MGV strategieën en vaardighe-
den die de kans op gewenste veranderingen doen toene-
men. Stuk voor stuk niet zo schokkend, maar in totaliteit 
een krachtige manier om anderen heilzaam te bejegenen. 
Simpel, maar niet eenvoudig. MGV is echter goed te le-
ren, merkt een toenemend aantal collega’s en vrijwilli-
gers in de kerk.  
 

Bert Bakker (Ekklesia) was jarenlang pastor. Momenteel 

werkt hij als interim-pastor, trainer en 

begeleider bij verandervraagstukken. 

Onlangs verscheen van de hand van Bert 

Bakker: Luisteren 2.0: Anderen tevoor-

schijn luisteren (Delft: Ekklesia 2013, 221p.  

€ 16,90), waarin MGV wordt vertaald naar de 

kerk en ‘gewone’ gesprekken. 

Voor het boek en een training motiverende 

gespreksvoering: www.ekklesia.nl. 

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) 

biedt al jaren een training MGV aan voor werkers in de dien-

stenorganisatie PKN, predikanten en vrijwilligers in de kerk. 

www.pkn.nl/pcte (> cursussen > bestuur en leiderschap).
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