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De coach heeft een ‘spreekberoep’:  zonder zijn stem kan hij zijn 
beroep niet uitoefenen. Hij gebruikt zijn stem als instrument 
om contact te maken met zijn coachee. Zijn stemgebruik beïn-
vloedt de wijze waarop de coachingsboodschap bij de coachee 
aankomt. Hoe kan de coach goed op zijn coachee ‘afstemmen’ en 
hoe kan hij zijn stem bewust leren inzetten en gebruiken? Maar 
ook: wat kun je allemaal beluisteren in de stem van de coachee?
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Communicatie valt uiteen in verbale en non-
verbale communicatie.
Verbale communicatie betreft de spraak en de 
taal. Het gaat daarbij om het woordgebruik, 
maar ook om de grammatica en de zinsbouw. 
Bij verbale communicatie gaat het vooral om 
de inhoud van wat er gecommuniceerd wordt.
Bij non-verbale communicatie gaat het om 
de lichaamshouding, bewegingen, uiterlijke 
verschijning en om de vocale communicatie: 
stemgebruik en stemgeluid. Deze factoren zijn 
zeer bepalend voor de betekenis die aan de 
inhoud wordt gegeven. 

Stem
De stem is het geluid dat ontstaat doordat lucht 
in trilling wordt gebracht door een bijzon-
der trillingspatroon van de stembanden. De 
toonhoogte van de stem wordt bepaald door 
het aantal trillingen per seconde (frequentie) 
en de luidheid wordt bepaald door de uitslag 
(amplitude) van deze trillingen. Het kunnen 
treffen van de juiste hoogte en luidheid vereist 
een goede coördinatie van de spieren van de 
stembanden en het strottenhoofd, maar ook 
een goede neurologische aansturing vanuit de 
hersenen.

De mond-, neus- en keelholte (het spraakka-
naal of aanzetstuk) zorgt voor resonantie maar 
ook voor de manier waarop de klinkers en 

medeklinkers worden gevormd: de klankvor-
ming. Het primaire geluid dat is ontstaan bij de 
stembanden (fonatie) wordt verder vervormd en 
versterkt door de ruimte van het spraakkanaal. 
Dit aspect van het stemgeluid wordt klankkleur 
of timbre genoemd. Je kunt met je tong, kaak 
en lippen het spraakkanaal in allerlei vormen 
veranderen, waardoor het stemgeluid nog meer 
versterkt kan worden en nog voller kan gaan 
klinken. 

Soorten
Ieder mens heeft een unieke stem, zoals 
een vingerafdruk uniek is. Toch kunnen we 
stemmen indelen in groepen op basis van 
kenmerken. 
Zo worden zangstemmen onderscheiden naar 
een algemeen in de literatuur aangetroffen 
indeling op basis van de hoogte van de stem: 
bas, alt, tenor of sopraan. 
Spreekstemmen worden gedifferentieerd naar 
subjectieve kwalificaties die te maken hebben 
met: 
• ‘uiterlijke kenmerken’ die benoemd wor-

den in termen als: bromstem, piepstem, 
kinderstem, kraakstem of schor, hees, 
monotoon, schel, laag, hoog en kelig; 

• ‘emotionele uitwerking’ die de stem op 
ons heeft, zoals: die stem boeit, die stem 
geeft vertrouwen, of die stem straalt auto-
riteit uit.
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Bewust of onbewust ontwikkelen we voor- en 
afkeuren bij bepaalde typen stemmen. We 
vinden een stem zwoel, aanstellerig of be-
kakt. We vinden een stem saai, kil of warm. 
Ook de manier van spreken is hierop van 
invloed: onaantrekkelijk, vermoeiend of 
slaapverwekkend. Boeiend, inspirerend of 
meeslepend. 
Soms is bij het oordelen het onderscheid tus-
sen de stem en het stemgebruik niet helemaal 
helder. Want wanneer we spreken over auto-

ritair of over schuchter: hebben we het dan 
over de stem of over het spreken? Of over 
beide? Is het de stem die jou in vervoering 
brengt of is het de manier van spreken, het 
stemgebruik? Of is het de (vaak onlosmakelij-
ke) combinatie of zelfs de totale (non)verbale 
communicatie?

Knoppen
Belangrijke om te weten is aan welke ‘knop-
pen’ je kunt draaien om een stem op een 
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Tabel 1. Variaties en stemvariabelen

Stemming
Japanse en Franse onderzoekers meldden onlangs dat het stemgeluid van mensen grote 
invloed heeft op hun humeur (Aucouturier et al., 2016). Als mensen naar een aangepaste, 
vrolijkere versie van hun eigen stem luisteren, verbetert hun stemming.
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 109 proefpersonen een kort 
verhaal van de Japanse schrijver Haruki Murakami te laten voorlezen terwijl ze een kop-
telefoon droegen. Hun stem werd opgevangen met een microfoon en onmiddellijk ver-
vormd, zodat ze vriendelijker, droeviger of angstiger klonken. De aangepaste versies van 
de stemgeluiden werden rechtstreeks afgespeeld door de koptelefoon, zodat de deelne-
mers hun vervormde stem zonder vertraging hoorden. De meeste proefpersonen hadden 
niet in de gaten dat hun stemgeluid werd gemanipuleerd. Wel veranderde hun stemming 
onder invloed van het aangepaste geluid. Zo verbeterde hun humeur wanneer hun stem 
kunstmatig werd opgevrolijkt door de toonhoogte van het geluid op te schroeven.
“De relatie tussen expressies en het ervaren van emoties wordt al langer onderzocht”, 
verklaart hoofdonderzoeker Petter Johansson. “Dit is het eerste bewijs dat stemgeluid 
een direct effect heeft op emotionele ervaringen.” Dit zou kunnen betekenen dat het 
manipuleren van stemgeluid mogelijk zelfs zou kunnen helpen bij de behandeling van 
depressies.

*Het beklemtonen van woorden of zinnen gebeurt binnen de prosodie, door het leggen van temporele of muzikale accenten, 

respectievelijk volume- en tempo-accenten.
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bepaalde manier te laten klinken. Deze 
knoppen besturen fysieke, fysiologische, 
emotionele en sociale componenten die tot 
uiting komen in de volgende ‘stembepalende 
factoren’:
• lichaamshouding,
• ademhaling,
• beweging van de stembanden,
• beweging van mond, tong en lippen.

Aan de hand van deze factoren wordt het 
stemgeluid, mede afhankelijk van inhoud 
en intentie, als het ware klaargezet. Hoe 
het stemgeluid dan vervolgens het lichaam 
verlaat in de vorm van zang of spraak, wordt 
bepaald door de uitwerking die de stand van 
de knoppen heeft op de ‘stemvariabelen’ 
(tabel 1).

Algemeen geldende normen aangaande deze 
stemvariabelen zijn niet zozeer wetenschap-
pelijk vastgesteld dan wel cultureel bepaald. 
Zo leren Japanners hun kinderen om anderen 
niet tot last te zijn, onder meer door niet 
te hard te spreken in openbare ruimtes. De 
Amerikaanse cultuur 
kenmerkt zich door 
een grote mate van 
individualisme wat 
– tezamen met het 
feit dat het een groot 
en relatief dunbe-
volkt land is – ertoe 
leidt dat Amerikanen 
vaak veel ruimte innemen en luid spreken. 
Bijgevolg wordt zacht spreken in Japan veelal 
gezien als een teken van een respectabele en 
waardige persoonlijkheid, waar dit in Ame-
rika juist vaak als een teken van een zwakke 
persoonlijkheid wordt opgevat.
Het betreft hier de beleving van de normale 
spreekstem onder normale omstandigheden; 
er is sprake van een alledaagse situatie en het 
spreken gebeurt zonder erbij na te denken. 
Wanneer iemand heel bewust zachter gaat 
praten om een verhaal nog spannender te 
maken, wordt dat niet als storend ervaren, 
maar wanneer er continue zo zacht wordt ge-

sproken, wordt dat als onaangenaam ervaren. 
De intentie waarmee op een bepaalde manier 
wordt gesproken is hierbij relevant.

Onderhoud
Vanwege zijn ‘spreekberoep’ is de stem een 
belangrijk instrument van de coach, dat om 
zorgvuldig gebruik en onderhoud vraagt. 
Wanneer de coach op de verkeerde manier 
‘aan de knoppen draait’ en er sprake is van 
een verkeerde lichaamshouding, verkeerde 
ademhaling, een verkeerde stand van de 
stembanden, mond, tong of lippen, dan kan 
dat een suboptimaal stemgebruik of zelfs 
een schadelijk effect op de stem tot gevolg 
hebben. Onder andere heesheid, stemver-
moeidheid, kortademigheid, verminderde 
stemomvang, stemverlies, pijn, een droge 
mond en lichaamsspanning kunnen hiervan 
het gevolg zijn.
Het is daarom voor de coach belangrijk 
om te weten hoe hij zijn stem in optimale 
conditie houdt. Rechtop zitten, een rustige 
lage ademhaling, ontzien van de stembanden 
door niet te roken, niet te veel alcohol en 

koffie te gebruiken, 
veel water te drinken, 
en een ontspannen 
maar geprononceerde 
beweging van mond, 
tong en lippen, dra-
gen bij aan een goede 
stemconditie.
Bij stemklachten is 

een bezoek aan een logopedist of stemthera-
peut aan te bevelen.

Inzet
Voor het bewust inzetten van de stem in het 
coachingsproces, dient de coach inzicht 
te hebben in zijn eigen stem: wat zijn de 
kenmerken, de karakteristieken van het 
stemgebruik en stemgeluid onder normale 
omstandigheden? Feedback uit de omgeving 
is van wezenlijk belang: zelf ervaar je je stem 
anders dan anderen. Vraag naar de luidheid, 
helderheid, hoogte, warmte en ook naar de 
verstaanbaarheid, het spreektempo en de 

Wil je dat jouw boodschap
 effectief binnenkomt, dan 
zul je je stem heel bewust 

moeten inzetten



50 TvC | december nr. 4 2016

In de praktijk
• Je merkt dat je coachee moeite heeft om zich te uiten, vooral reactief in jullie gesprek-

ken zit en vrijwel nooit het initiatief neemt. Je gaat bewust langzamer spreken, je 
verlaagt je stemgeluid en je past je intonatie zodanig aan dat deze minder stellig en 
minder belerend en overtuigend klinkt en meer mededelend en vooral meer uitnodi-
gend. 

• Je hebt al een paar keer vastgesteld dat je een bepaalde boodschap of een specifiek in-
zicht wilde overbrengen aan je coachee, maar dat dit helemaal niet overkwam. Je beseft 
dat dit te maken kan hebben met je monotone en weinig krachtige stem en wellicht ook 
met het feit dat wanneer je moe bent, je minder goed gaat articuleren. De vermoeidheid 
probeer je te lijf te gaan door gedurende de dag bewuster en meer ontspannen te spre-
ken en te ademen. En wanneer er in je gesprekken zaken aan de orde komen, waarvan 
je zeker wil dat ze ‘overkomen en aankomen’ dan zoek je bewust een ander ritme, een 
andere intonatie en een ander geluid op, en laat daarna een kleine stilte vallen.

• Je hebt het gevoel dat er tussen jou en je coachee een onaangename afstandelijkheid is. 
Je hebt geprobeerd of een vriendelijkere benadering en een andere vorm van gespreks-
voering tot verbetering leiden maar dat is niet het geval. Ook niet het rechtstreeks aan 
de coachee vragen of zij suggesties heeft die de gesprekken effectiever zouden kunnen 
maken heeft resultaat. Op advies van een collega maak je een opname van je stem en 
je stelt samen vast dat je stem erg scherp en schril is. In de volgende coachingsgesprek-
ken breng je aan de hand van vragen over muziek en zangers het thema geluid en 
stemmen aan de orde. Wat blijkt is dat een van de collega’s van de coachee iemand is 
in wiens aanwezigheid de coachee vanwege zijn enorm minachtende houding volledig 
verkrampt en dat deze collega ook een scherpe en schrille stem heeft. Aan de hand van 
stem- en ontspanningsoefeningen zorg je ervoor dat je stem veel zachter en warmer 
gaat klinken. Je merkt verbetering in de relatie met de coachee. Tevens maak je het 
gebeurde bespreekbaar, waarna de coachee aan de slag gaat met het omgaan met voor 
haar ‘afstotende’ stemmen. 

• Je coachee antwoordt op jouw vraag hoe het ermee gaat dat “Het eigenlijk prima gaat”. 
Jij hoort een vreemde trilling in die stem, en realiseert je dat je moet doorvragen of het 
werkelijk wel zo goed gaat. 

• Wanneer een coachee in een gesprek zijn spreektempo begint te versnellen, dan is de 
kans heel groot dat jullie een onderwerp te pakken hebben wat om welke reden dan 
ook een meer dan gewone betekenis heeft voor de coachee. 

• Wanneer een coachee zacht begint te spreken, monotoon en langzaam, dan is de kans 
groot dat dat niet de juiste gemoedstoestand is om het met elkaar over uitdagende 
nieuwe plannen te gaan hebben. 

• Wanneer je coachee in een bepaalde negatieve gemoedstoestand verkeert of zich erg 
gespannen of overdreven ingetogen presenteert, dan ben jij met de juiste kennis over 
de stem in staat om je coachee suggesties aan de hand te doen om een andere houding 
aan te nemen, om anders te gaan ademen, een ander volume aan te nemen en veel 
meer klankkleur in te zetten. Kortom: anders te gaan spreken en zich daardoor beter te 
gaan voelen en zich beter te presenteren. En wanneer je dan op een bepaald moment 
een hele uitgebalanceerde, levendige, warme, heldere, krachtige stem hoort zeggen: 
“Het gaat goed met me” kun je daarop reageren met: “Dat dacht ik al aan je stem te 
horen”.
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intonatie. Bij een goed beeld van je stem kun 
je nadenken over het effect van je stem op 
anderen, met name in de coachingssetting 
(tabel 2).  

Tot slot
Wanneer je als coach je coachee zo optimaal 
mogelijk wil bereiken en beroeren, dus wan-
neer je wil dat jouw boodschappen zo effec-
tief mogelijk binnenkomen, dan zul je je stem 
daar heel bewust bij in moeten zetten. ■

Guy P.M. Kessels is Quarterback bij Logo-
pédica, Centrum voor Stem, Spraak, Taal en 
Dyslexie. www.logopedica.nl 
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Karakteristiek Associatie

Goede articulatie (duidelijk) Aangenaam, verzorgd, professioneel
Slechte articulatie (binnensmonds) Onaangenaam, vermoeiend, onverschillig
Snel (Over) enthousiast, vermoeiend
Langzaam Nadruk leggend, ongeïnteresseerd, sloom
Afwisselend in toon Prettig, sympathiek
Monotoon Niet prettig, vermoeiend, saai
Hard Extrovert, dominant, dwingend
Zacht Introvert, bedeesd, empathisch
Helder Aangenaam, neutraal
Ruw, hees Onbeschaafd, onaangenaam
Gevoileerd hees Intrigerend, sexy
Hoog Onzeker, (over)enthousiast
Laag Overtuigend, beheerst, intimiderend
Warm (resonansvol) Aantrekkelijk, empathisch
Koud Afstotend, gevoelloos

Tabel 2. Karakteristieken en associaties bij stemgeluid en -gebruik


