
Wat? Dit document geeft informatie over de verschillende niveaus 
waarop gesprekspartners met elkaar kunnen communiceren en 
biedt twee praktische oefeningen rond communicatie 

Voor wie? Coach en cliënt 
Soort tool? Informatief document en oefening 
Hoe gebruiken? De coach gebruikt dit document om de cliënt te informeren over 

communicatie. De cliënt vult de oefeningen samen met de 
coach in. 

Bron? NAS 

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 1 

De inhoud van de gesprekken 

Het soort onderwerpen waarover we met andere mensen praten, hangt af van hoe goed we 

die mensen kennen. Veel mensen met autisme vinden dit verwarrend.  

Er zijn drie niveaus van gespreksonderwerpen:  

Niveau1  

Op dit niveau praten we over ‘koetjes en kalfjes’. Deze uitdrukking wordt gebruikt om 

algemene babbels te beschrijven die  we doen met mensen die we niet goed kennen, 

of helemaal niet kennen.  

Bijvoorbeeld: 

• Mensen die naast je zitten te wachten bij de dokter

• Mensen die naast je wachten op de bus

• Winkelbediendes die  je helpen in de winkel

• Kersverse collega’s

Het kan vreemd lijken of onwennig zijn om met iemand die je niet kent een gesprek

aan te gaan.

Veel mensen voelen zich echter ongemakkelijk en oncomfortabel als ze fysiek dicht

bij iemand zijn en er niets wordt gezegd.

Het maken van een praatje is een manier om deze 'ongemakkelijke stilte' te

doorbreken. De meeste mensen waarderen het als we een poging doen om met ze te

praten in deze situaties.

Met mensen die je niet (goed) kent, praat je over ‘veilige’ thema’s; dit zijn thema’s

waarover iedereen kan spreken, zonder zich oncomfortabel te voelen.



 

 
 

 

Enkele voorbeelden van ‘gespreksonderwerpen over koetjes en kalfjes’ zijn: 

- Het weer 

- Televisieprogramma's 

- Dingen in het nieuws 

- Vakantie 

- Sport 

Een goede manier om deze onderwerpen te bedenken, is het regelmatig lezen volgen 

van het nieuws op radio, tv, in de krant.  

Niveau 2 
Als je iemand beter kent, kan je over meer onderwerpen praten, omdat je iets weet 

van elkaar.  

Enkele voorbeelden van mensen die je kent: 

- Leden van clubs of groepen 

- Studiegenoten 

- Collega’s 

- Mensen met wie je redelijk goed bevriend bent 

- Buren 

Je weet dingen over deze mensen en je zult hen waarschijnlijk regelmatig 

ontmoeten. Daarom kan je naar een ‘hoger niveau ' gaan als je met hen praat:  

- Je kan praten over koetjes en kalfjes 

- Maar ook over andere dingen, op basis van wat je van hen weet: 

- Wat ze leuk / niet leuk vinden 

- Hun familie 

- Hun hobby's 

 

Niveau 3 
De mensen die je het best kent, zijn diegenen met wie je over persoonlijke dingen 

praat.  

Enkele voorbeelden: 

- Ouders 

- Partners 

- Beste vrienden 

- Collega’s: met sommige collega’s kan je een hechte band opbouwen, waardoor zij 

tot dit niveau kunnen komen. Dit houdt wel een risico is, het is dan moeilijk om 

werk en privé zaken gescheiden te houden. De kans bestaat dat de balans te veel  

 



overslaat naar de ‘vriendschappelijke kant’, waardoor je bijvoorbeeld je 

objectieve kijk kan verliezen op het functioneren van die collega of waardoor het 

onduidelijk is welke gespreksonderwerpen wel aan bod kunnen komen op het 

werk en welke niet.  

Omdat je deze mensen het best kent, is het gepast om te praten over persoonlijke 

dingen. Ze kennen je zo goed, dat zij bereid zijn om te luisteren en advies en 

ondersteuning te geven. Als je persoonlijke dingen vertelt aan mensen die je niet zo 

goed kent, is de kans groot dat ze er aanstoot aan nemen.  

Enkele voorbeelden van persoonlijke onderwerpen: 

- Relaties

- Intieme details over onze gezondheid

- Financiële zorgen

Je kunt op dit niveau over persoonlijke onderwerpen praten, maar ook over de

onderwerpen uit niveau 1 en 2.

Opmerking: Soms kan het nodig zijn om persoonlijke zaken te bespreken met

bepaalde professionals, hoewel je deze mensen niet zo goed kent. Bijvoorbeeld:

artsen, maatschappelijk werkers, psychologen enz.

Onderstaande tekening licht de 3 niveaus van conversatie nog eens toe: 

MENSEN DIE 
JE NIET 
(GOED) KENT 

MENSEN DIE 
JE KENT 

MENSEN DIE JE 
HEEL GOED 
KENT 

Nivea 3 
3 types van gesprek 
Over koetjes en kalfjes 
Over andere dingen op 
basis van wat je van 
elkaar weet 
Over persoonlijke dingen  

Niveau 1 
1 type van 
gesprek over 
koetjes en 
kalfjes 

Niveau 2 
2 types van gesprek: 
Over koetjes en kalfjes 
Over andere dingen op 
basis van wat je weet 
van elkaar 



 

 
 

 
Gespreksonderwerpen linken  

 
In een gesprek wil je soms meer inbreng hebben of een nieuw onderwerp aanbrengen. Het 

kan gebeuren dat je heel wat onderwerpen in je hoofd hebt, maar niet zeker weet welke 

onderwerpen je het beste kan gebruiken om aan het gesprek deel te nemen. In deze 

situaties is ‘linken’ een nuttige vaardigheid. Je kiest dan een onderwerp dat op een bepaalde 

manier aan het huidige onderwerp gelinkt is.  

 

Oefening: Linken 

Bob en Martijn zijn aan het praten over televisieprogramma's. Bob praat over de aflevering 

van Vlaanderen Vakantieland, die hij de vorige avond op tv zag. Martijn wil graag aan het 

woord komen en het gesprek laten evolueren, vertrekkende van het onderwerp ‘tv-

programma’s’. 

 

Hieronder vind je de onderwerpen die Martijn in zijn hoofd heeft. In dit voorbeeld zijn er 

meerdere thema's die aan het huidige gesprek kunnen gelinkt worden. Duid 3 onderwerpen 

aan.  

 

DE ECONOMIE     DE VOETBAL CUP  

ZIJN NIEUWE BAAN    DE BENZINEPRIJZEN  

ZIJN VAKANTIE NAAR TURKIJE   DE VERJAARDAG VAN NICHTJE   

PROBLEMEN MET ZIJN RIOLERING  HET NIEUWE WINKELCENTRUM  

HET WEER      DE LOTERIJ  

 

‘Linken’ is niet een noodzakelijke regel die moet worden gebruikt in elk gesprek. Het is 

gewoon een eenvoudige techniek, die je kunt gebruiken om geschikte onderwerpen te 

selecteren. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Oefening: (On)gepaste uitspraken in de werkcontext (NAS Prospects) 

Lees de uitspraken in onderstaande lijst. Sommige zijn gepast op een werkplek, andere 

helemaal niet. Zet een V naast de onderwerpen waarvan je denkt dat ze gepast zijn en een 

X naast de ongepaste opmerkingen. Leg in de rechterkolom uit wat er mis is met de 

ongepaste opmerkingen. 

Opmerking V   X Waarom is de opmerking ongepast? 
“Hallo Louise, wow, je ziet er 

sexy uit vandaag!”  

“Sorry dat ik laat ben, de 

buschauffeur was een vrouw 

vandaag.” 

“Hallo Kristel, jij ziet er 

slechtgezind uit vandaag. 

Ruzie gehad met je man 

vanmorgen?” 

“Hallo David, lang geleden! 

Hoe gaat het met je?” 

“Ik vind het erg dat Martine de 

promotie heeft gekregen. Ik 

zou in staat zijn geweest om 

het werk beter te doen. “ 

“Ik hoor dat je gaat trouwen 

volgende maand Jasper, 

gefeliciteerd!” 

“Welkom terug Theresa, het 

was hier niet hetzelfde zonder 

jou. Voel je je beter nu?” 



“Hallo Maria, geraak je wat 

ingewerkt? Als je hulp nodig 

hebt, vraag je het maar hé.” 

“Sven, heb je er ooit aan 

gedacht om deodorant te 

gebruiken?” 

“Ik heb net gehoord dat ik 

volgende week naast jou zit op 

bureau, Wendy, dus vergeet 

niet iets mooi aan te doen.” 

“Ik heb gehoord dat het bedrijf 

mensen gaat ontslaan. Ik 

maak me zorgen over mijn 

job. En jij?” 
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