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Voorwoord 
 
We hadden een communicatiebureau, mijn vrouw Katri en ik. We maakten advertenties, 
brochures, huisstijlen, logo’s. Communicatie voor klanten. Van 1985 tot onlangs. Nu geven we 
vooral nog trainingen presenteren en maken onze kunstwerken. 
 
We dachten en denken na over communicatie.  
Wat is het? Hoe werkt het? Hoe kan het beter?  
Meteen ook een vervolgvraag: wat is beter?  
Je bestudeert de theorie, je oefent in de praktijk en je ontdekt essentiële zaken. 
In die tijd ontwikkelden we het Sprankmodel, ook voor onze eigen communicatie. We zochten 
een hulpmiddel om onze conflicten om te zetten in een beter resultaat, in meer onderling begrip, 
betere samenwerking, duurzame ontwikkeling. Scherp en innovatief. 
  
In het voorjaar 2002 zagen we vrij letterlijk het licht en was het Sprankmodel opeens klaar. 
Het Sprankmodel is er nog steeds. Het helpt onze relatie en dan kan het misschien ook 
anderen helpen. Daarom maakten we de website Sprankmodel.nl en ontstond dit Sprankschrift, 
dat we telkens hebben verbeterd.  
 
Zo is het ons vergaan. We zijn en waren allereerst kunstenaars, we werden tekstschrijver en 
grafisch vormgever, we runden een bedrijf, we zaten in werkgroepjes over communicatie en 
uiteindelijk ontstond een bijzonder gemeenschappelijk kunstwerk, ons Sprankmodel voor 
communicatie.  
 
In de afgelopen tien jaar hebben honderden mensen het Sprankmodel leren kennen. Het wordt 
op allerlei plekken gebruikt. In mediations bij echtscheidingen. Op scholen, om gepeste 
leerlingen en pesters met elkaar in gesprek te brengen. In functioneringsgesprekken om te 
kijken hoe de droom van organisatie en medewerker nog sporen. In analyses van 
communicatietrajecten. In de zorg om de rollen van patiënt, behandelaar en mantelzorger te 
onderzoeken. Roeland gebruikt het in zijn trainingen presenteren en geeft er soms een 
workshop over. Hierdoor is de uitleg en dit schrift telkens aangescherpt. Dank voor alle 
commentaren en kritische vragen. Het resultaat is dit Sprankboek. 
 
Amerongen november 2013 
Roeland en Katri Schweitzer 
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Wat is het nut van een model? 
 
Vaak krijgen we te horen dat er al zoveel modellen zijn. Graag gebruikt men dan ook het 
verkleinwoord: modelletjes. En: de werkelijkheid is bovendien ingewikkelder, nee complexer. 
Zeker, Katri en ik hebben nog steeds wel eens ruzie, ondanks het Sprankmodel. Maar door het 
Sprankmodel begrijpen we de conflicten na de storm toch beter.  
Een model, niet een prachtig naakt lijf, maar een ordening van de werkelijkheid, een 
overzichtelijk stappenplan. Wat heb je aan een model? 
 
Vraag een kind om een huis te tekenen en je krijgt een lijntekening van een deur, een vierkant 
raam, een dak en een schoorsteen. Beschutting, veiligheid, binnen en buiten, open en gesloten. 
Soms kringelt er rook uit de schoorsteen, er brandt binnen een kachel. Een kindertekening is 
een gesimplificeerd model van de werkelijkheid. We werken allemaal met modellen. Onze 
bloedsomloop bijvoorbeeld, is ingedeeld in zuurstofrijk bloed (rood) en zuurstofarm bloed 
(blauw.) Icoontjes zijn modellen. Een model is een standaard-representatie van een 
verzameling. Kijk maar eens naar het model van de auto op het verkeersbord ‘verboden voor 
auto’s’. Een model biedt inzicht, overzicht, doorzicht. Het biedt herkenning,  
 
De werkelijkheid is complexer en oneindig gevarieerder dan het Sprankmodel, maar het 
Sprankmodel helpt je wel om na te denken over je communicatie en je verhaal. Soms ontdek ik 
door het Sprankmodel wat ik fout doe. Ik vergeet de droom van mijn vrouw, ik luister slecht, ik 
investeer onvoldoende, te druk met mijn eigen dingen, waardoor ik ook kansen laat liggen. Ik 
ben niet duidelijk genoeg en ik ben mijn balans kwijt. Gelukkig gaat het ook goed, trouwens. 
 
Er zijn meer communicatiemodellen, zoals het klassieke ‘zender-ontvanger model’. Het is 
verhelderend, maar puur beschrijvend. Dit gebeurt er in een communicatieproces, met als 
belangrijkste les: overal ontstaat ruis, wees je hiervan bewust. Het dwingt je tot zorgvuldig 
communiceren en voortdurend checken of je boodschap overkomt. Maar erg constructief, 
behulpzaam of inspirerend is het model niet. Een mooi verklarend en behulpzaam model is de 
Roos van Leary. Dit model leert je hoe het gedrag van de een gedrag bij de ander veroorzaakt. 
Het gaat over onderlinge communicatie-verhoudingen. Dus door bijvoorbeeld dominant gedrag 
toe te passen bereik je onderdanig gedrag bij de ontvanger. Heel leerzaam is het model van 
Schultz von Thun. Het maakt je bewust van de onuitgesproken inhoud van iedere zin ten 
aanzien van de relatie, de bedoeling enzovoorts. Er is het prachtige model voor geweldloze 
communicatie. Dat helpt ook. Helpt om beter te communiceren, met minder misverstanden en 
conflicten. 
 
 
Wat is betere communicatie?  
 
Minder misverstanden, minder conflicten. Resultaten. 
Geweldige resultaten zelfs en er is meer, maar wat is eigenlijk betere communicatie? 
Dat je succesvoller bent?  Dat jij meer (producten) verkoopt? Dat er minder vervuiling ontstaat?  
Dat er meer tevreden en gelukkige mensen komen? Dat wij gelukkiger worden? 
Dat meer mensen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten? Dit allemaal?  
Dit allemaal. En wij gaan er bovendien van uit dat het doel van communicatie samenwerking is.  
Het doel van betere communicatie is dan: betere samenwerking. 
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Wat is het Sprankmodel? 
 

Communicatie leidt tot een vorm van samenwerking, stellen wij. 
En communicatie begint met helderheid, zo leerden we. 
Hier tussenin hebben we vijf stappen benoemd.  
Ze gaan over ‘onze dromen’ die we aan het realiseren zijn, het al 
dan niet luisteren naar elkaars dromen, het investeren in al die 
dromen en de balans in alles. En opeens werk je samen. Totdat 
het fout gaat. Opnieuw beginnen met je zoektocht naar 
helderheid. Dit is de kernvisie achter het Sprankmodel. 
 
 

De zeven elementen van het Sprankmodel hebben we in een cirkel gestopt, een mooie 
ordening omdat je tot aan je dood altijd weer opnieuw mag beginnen. Wij denken dat het model 
net zo universeel is als het oude en overbekende ‘zender-ontvanger model’. Dit betekent dat 
het Sprankmodel bruikbaar is en van toepassing is in iedere vorm van communicatie. 
Vergaderingen, evaluaties en functioneringsgesprekken kunnen aan de hand van het 
Sprankmodel worden gevoerd en geanalyseerd. Met het Sprankmodel kun je conflicten soms 
de-escaleren. ‘Kijk, hier ging het fout.’ Het model schept duidelijkheid in een verkoopproces en 
kan bijdragen aan betere relaties met klanten. ‘Wat is mijn droom, wat is de droom van de 
klant?’ En uw e-mails? Hoe is het met de balans? 
 
Het Sprankmodel speelt in ieder gesprek, ieder telefoontje, iedere mail. Iedere zin in een 
groepsdiscussie is een zet in het Sprankmodel. Projectvoorstel én reclamecampagne, je kunt er 
vanuit het Sprankmodel naar kijken. Systematisch gebruik van het Sprankmodel bevordert 
duurzame relaties én het draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, want de 
balans tussen alles, dat betekent ook geen roofbouw op de aarde, op uw medemensen en al 
het leven. 
Het Sprankmodel is een inspirerend model voor de opbouw van een presentatie.  
Tot zover de afdeling verkooppraatjes. In de praktijk wordt het model gebruikt op scholen, bij 
echtscheidingen, in de zorg, in functioneringsgesprekken en zelfs in een garage. 
Het woord Sprank komt van sprankelen, van een bron, van een vonk, van de oorsprong. 
Van frisheid, van plezier, van inspiratie. 
 
En dan gaat het weer fout. Niet goed opgelet, te slordig, te weinig geïnvesteerd, te enthousiast, 
overmoedig geworden, niet goed geluisterd. Opnieuw beginnen, opnieuw op zoek naar je 
helderheid en iets wijzer. Volgende keer beter. Zo wordt de Sprankcirkel een Sprankspiraal en 
een permanent verbetertraject, zoals bijvoorbeeld de Deming-cirkel. 
 
Lukt het Katri en mij om nu goed of misschien ook beter te communiceren? Soms.  
Helaas zijn we ook vaak de balans kwijt, investeren we te weinig in elkaars dromen, luister ik 
niet goed naar Katri en begrijp ik haar fout. Of ik zeg dingen als ‘dat valt wel mee’. Ja, voor mij, 
niet voor Katri. Het antwoord is altijd terug naar de helderheid, onze uitgangspunten, onze 
wortels. 
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Wat is communicatie? 
 
Communicatie is het uitwisselen van boodschappen.  
Actie en reactie. Het sturen van een signaal van zender naar ontvanger plus feedback.  
Als een zender een signaal verstuurt naar een ontvanger zijn er drie mogelijkheden: 
1 De ontvanger kent een juiste betekenis toe aan het signaal. Misschien reageert de ontvanger 
vervolgens conform de bedoeling van de zender.  
2 De ontvanger kent een andere betekenis toe aan het ontvangen signaal. Er ontstaat geen of 
slechte communicatie. De ontvanger reageert waarschijnlijk niet zoals de zender wil. Is er dan 
nog sprake van communicatie?  
Is communicatie pas succesvol als de ontvanger doet wat de afzender wil?  
3 Het signaal komt niet of vervormt binnen bij de beoogde ontvanger. Er ontstaat geen of 
slechte communicatie.  
 
Alleen in situatie 1 kan de communicatie goed verlopen. In de andere twee situaties ontstaat er 
in ieder geval slechte of geen communicatie.  
Maar wat is dat nu toch: communicatie? 
De Groningse hoogleraar communicatie Gisela Redeker hanteert de volgende definitie: 
 
‘Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijk e betekenis’. 
 
Een automaat zegt ‘dit kaartje kost een euro’. Is er dan sprake van communicatie? 
Er komt meer afval in de prullenbakken van de Efteling sinds ze eruit zien als kabouters en 
‘papier hier’ zeggen. Communicatie met een automaat? 
Sommige mensen hanteren als definitie:  
 
‘Communicatie is een trilling tussen levende wezens ’. 
 
Trillingen kunnen elkaar versterken of dempen. Inspireren of ontmoedigen. 
Stembanden trillen, geluid is een trilling, onze hersenen functioneren met elektrische 
stroompjes, trillingen en letters op papier kunnen een trilling bij de lezer veroorzaken. 
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Factoren rondom communicatie 
 
Helderheid, dat is eigenlijk waar het om draait. In het Sprankmodel is helderheid ook het licht 
dat als een wig van bovenaf alles opent. 
Dit dus als eerste, die noodzaak voor helderheid. 
 
Communicatie heeft te maken met lichaamstaal, met onderliggende boodschappen zoals het 
communicatievierkant van Schultz von Thun laat zien (pagina 27). Communicatie heeft te 
maken met feedback en communicatie gaat ook over luisteren, dus over stil zijn! 
 
Je kunt een boodschap uitzenden naar een ontvanger zonder zelf te luisteren.  
Een mail bijvoorbeeld. De ontvanger reageert gewenst. Communicatie?  
 
Communicatie gaat over waarneming. Hoe horen, zien, ruiken, proeven en voelen we? 
Iedereen hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt (een beetje tot totaal) anders. De ene heeft betere 
ogen, de ander heeft net zijn tong verbrandt, of is verkouden. Iedereen is de hele tijd aan het 
interpreteren en doet dat anders omdat we allemaal andere ervaringen hebben. Als je als kind 
meestal een draai om je oren kreeg als je een koekje uit de trommel haalde, dan heb je dat 
twintig jaar later misschien vertaald in een chocolade verslaving. Kreeg je altijd een compliment 
als je je kamer opruimde, dan doe je dat misschien nog steeds. Iedereen heeft een andere 
jeugd, andere ouders, een ander huis op een andere plaats, andere familie, andere leraren, 
andere ervaringen en een andere geschiedenis. Iedereen leeft vanuit zijn of haar werkelijkheid. 
Dat is jouw kader, jouw referentieveld, meer weet je niet. Tegelijkertijd zijn we vanaf het 
moment van ons ontstaan aan het afstemmen. Eerst met moeder, met vader, familie, 
enzovoorts. Hierdoor zijn we het ook over van alles eens. We hebben echter geen idee over 
waar de overeenstemming ophoudt en waar de verschillen beginnen.  
 
Het Sprankmodel besteedt aandacht aan de gevolgen van onze beperkte waarneming via de 
thema’s ‘helderheid’, ‘mijn droom’ en de droom van de ander: ‘jouw droom’. 
 
Een veel voorkomende vraag is waarom ‘mijn droom’ eerst wordt genoemd en dan pas de 
droom van de ander, ‘jouw droom’. Zou de droom van de ander niet vooraan moeten staan? Wij 
bekijken alles, hoe dan ook, vanuit onze eigen droom, we kunnen niet anders, we hebben geen 
andere droom. Alles van een ander bekijk ik nog steeds vanuit mijn eigen perspectief. Pas als je 
je hier bewust van bent, kun je met de droom van een ander aan de gang. 
 
Wij zijn geen wetenschappers, maar kunstenaars. Het (empirisch) bewijs mag iemand anders 
leveren. Men zegt wel dat businessmodellen niet werken. Alleen liefde werkt! Nou, liever werkt 
in ieder geval. Maar, als wij het Sprankmodel niet hadden, als gemeenschappelijke waarde, als 
diep geworteld besef van onze verschillende dromen, dan waren we misschien wel 
gescheiden? Tien jaar na het ontstaan van het Sprankmodel zijn we er nog steeds even 
enthousiast over. Wat zegt dat?



 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Hoe werkt het Sprankmodel? 
 
 
Het Sprankmodel begint bovenaan met ‘helderheid’.  
En loopt met de klok mee. Het model bevat zeven delen. 
 
1 Helderheid 
2 Mijn droom 
3 Luisteren 
4 Jouw droom 
5 Investeren 
6 Balans 
7 Samenwerken 
 
 

Het is dus een continue weg van helderheid naar samenwerken. Bij ieder thema kun je stilstaan 
en kijken of dit aanwezig is in de communicatie, of het is benoemd, besproken, meegewogen en 
of het voldoende is uitgewerkt. De zevende stap is ‘samenwerken’, het uiteindelijke doel van 
communicatie. Hierna volgt weer de eerste stap ‘helderheid’.  
Goede communicatie vraagt permanente actie. 
 
Omdat alles altijd verandert en in ontwikkeling is, verandert ook iedere vorm van samenwerking, 
vanaf het eerste moment, voortdurend. Zaken gaan anders dan gedacht, dromen worden 
vervuld, veranderen of vervliegen, belangen en interesses ontwikkelen zich. Het evenwicht 
verschuift, de zon gaat schijnen, de trein gaat niet, het huiswerk is niet of anders gemaakt, en 
door een file kom ik te laat. Het proces duurt langer of juist onverwacht kort.  
De Grieken zeiden het al: panta rhei, alles stroomt, alles verandert. 
Daarom bestaat samenwerken uit voortdurend zoeken naar helderheid.  
Wat zijn onze uitgangspunten? Wat willen we? Wat is ons gemeenschappelijk belang. Wat gaan 
we doen? Wat levert het op? Voor jou, voor mij? Voor de klant? Kan het helderder? 
Eenvoudiger? Zo komen we weer bij het begin van de Sprankcirkel.  
Een volgende ronde van de Sprankcirkel kan beginnen. Dit proces gaat altijd door.  
Op deze manier ontstaat een oneindige verbeterspiraal voor communicatie.  
 
Als je aan alle thema’s van het Sprankmodel voldoende aandacht blijft besteden, dan zijn 
spanningen, mislukkingen en conflicten gemakkelijker te hanteren. Communicatie wordt een 
inspirerend, harmonieus moment met als resultaat betere samenwerking. 
 
De rechterhelft van het Sprankmodel gaat over je gevoel, jouw wereld, dromen en plannen. 
Over de ideeënwereld. De linkerhelft gaat over doen. Over mogelijkheden onderzoeken en 
invullen. Over evenwichtig bijdragen en samenwerken.  
 
Door over communicatie na te denken krijgt het Sprankmodel een kader. Wat is er aan theorie, 
aan onderzoek, aan historie en ontwikkeling? 
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Hoe werkt communicatie? 
 
Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar succesvolle communicatie. Men zoekt naar 
gegarandeerde en universele succesformules. Die blijken niet te vinden. Succes is mogelijk, 
maar altijd tijdelijk en beperkt. Succesfactoren zijn er wel. Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, 
duidelijkheid, betrokkenheid, actualiteit, schoonheid, enthousiasme, consistentie, continuïteit. 
 
Goede communicatie vraagt allereerst om helderheid. Helderheid over de zaak waar je voor 
pleit en je motieven. Bovendien is goede communicatie mooi en betoverend. Echt mooi is altijd 
spannend en inspirerend. Door het belang van de schoonheid van een boodschap krijgt 
succesvolle communicatie dat ongrijpbare wat het in de praktijk ook heeft. Dit idee van 
schoonheid komt in de buurt van het begrip ‘helderheid’ uit het Sprankmodel,  
 
Grote merken investeren enorm in hun marketing-communicatie, tot wel 10 % van hun omzet. 
Ook voor deze merken geldt dat alles voortdurend verandert. Dat maakt het spel lastig. 
Herhaling is belangrijk, altijd weer zichtbaar zijn, maar het leidt op termijn tot afnemende 
resultaten. Dus het is herhalen en veranderen tegelijkertijd. Internet vraagt andere technieken 
dan adverteren in een krant. En de consument verandert, wil verder.  
 
Bovendien blijkt communicatie voor een belangrijk deel intuïtief te verlopen, via ‘je hart’, je 
gevoel. Het gaat veel meer om lichaamstaal en de toon die de muziek maakt, dan om de exacte 
woorden. Die woorden onthouden we ook slecht. Wel: het was gezellig of spannend. 
Overigens moeten die woorden wel kloppen. Anders is het onzin en wordt je ongeloofwaardig. 
Communicatie heeft alles met emotie te maken. Ons verstand pruttelt er een beetje achteraan. 
We voelen sneller dan we denken. Dat is logisch. De eerste impuls ‘vluchten of vechten’ is een 
kwestie van leven of dood. Begrijpen kan wel achteraf. 
 

Waarom communiceren we? 
 
We zijn altijd op zoek naar liefde, erkenning en 
naar invloed. Dit zijn de belangrijkste redenen 
om te communiceren. 
 
De piramide van Maslov geeft onze behoeften 
aan. Ook hierover communiceren we. 
 
Allereerst willen we eten, drinken, ademen en 
ons voortplanten, onze primaire behoeften om 
te overleven. Daarna gaat het om veiligheid en 
geborgenheid. Vervolgens willen we 
gewaardeerd worden. We gaan onderzoeken 
hoe het leven en de wereld in elkaar zitten. 
Cultuur wordt belangrijk, we worden ons 
bewust van wie we zijn en wat we willen en 
kunnen. Daar gaan we aan werken en tot slot 
gaan we nadenken over het spirituele. 
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Deel 1: het Sprankmodel 
 
Het gebruik van het Sprankmodel is in principe eenvoudig: Leg een afbeelding van het 
Sprankmodel op tafel en bespreek het communicatietraject, de vraag, of het probleem aan de 
hand van het model. Gebruik het model als een reisgids, een plattegrond. 
Het vertrekpunt is helderheid en het reisdoel is samenwerken. 
Kijk naar de situatie vanuit de zeven segmenten van het model.  
Hoe vaak ontbreekt die fundamentele helderheid?  
We willen het allemaal goed hebben. Maar wat is goed?  
Helderheid is ook zo aanwezig mogelijk. Je hebt geen verborgen agenda, je bent je bewust van 
afleidende gedachten, je hebt minimale ruis in je hoofd. 
Kijk daarna vanuit je eigen droom, je visie, je geloof, je ambitie, je passie. Wat is je eigen 
droom? Hoe is die droom ontstaan? Wat speelt er in mee? Hoe vertaal je jouw droom?  
Ga eens echt luisteren, naar alles wat er te horen valt, naar de droom van de ander, klant, 
partner, collega, concurrent. Hoe vaak luister ik slecht en hoor ik alleen wat ik wil horen?  
 
Denk eens na over geven en nemen in een goede onderlinge balans.  
 

 
Plannen voor activiteiten gaan vaak uit van de eigen droom, terwijl men zich onvoldoende in de 
doelgroep, de droom van de ander, verdiept. Veel nieuwe producten sneuvelen op deze 
klassieke fout. Er is onvoldoende gekeken naar de behoefte van de klant. 
Hoe vaak zijn mijn investeringen beperkt? De ander moet eerst over de brug komen, zegt men. 
Daarmee ontstaat mogelijk een patstelling. Soms geef je alles of veel te veel. De balans is ver 
te zoeken. 
En als het allemaal een beetje klopt dan gaan we samenwerken. Dat gaat een poos goed en 
dan gaat het weer fout. Omstandigheden veranderen, spelers veranderen, alles verandert. Wat 
ging er mis? Wanneer? Waarom?  
De Sprankcirkel begint opnieuw. 
 
Alle aspecten van het Sprankmodel kunnen ieder moment opnieuw onder de loep genomen 
worden, te beginnen met helderheid. De cirkel is rond. 
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Wanneer is het Sprankmodel bruikbaar? 
 
In principe kun je iedere vorm van communicatie onderzoeken met het Sprankmodel. 
 

• Communicatievraagstuk 
• Evaluatie  
• Presentatie  
• Ontwikkelen van een communicatie plan/strategie  
• Functioneringsgesprek  
• Ontwikkelen van een verkoopstrategie  
• Conflictoplossing 

 
Ben ik helder? Ben ik eerlijk? Begrijp ik jouw droom? Begrijp je mijn droom? Luisteren we naar 
elkaar? Komen onze dromen aan bod? Investeren we? Is er balans? Hoe en wat gaan we 
samenwerken? Zelfs de duidelijk uitgesproken keuze om niet samen te werken is een soort van 
samenwerking die de relatie goed houdt en helderheid geeft. 
 
Individueel gebruik van het Sprankmodel 
Je kunt met de Sprankkaart in de hand in je eentje naar een communicatietraject kijken. Wat is 
het doel? Hoe is het vertaald? Hoe is het gecommuniceerd? Missie en strategie. Wat is het 
resultaat? Probeer ieder onderdeel vanuit een deel van het Sprankmodel te bekijken. Wat leer 
je ervan? Wat kan er beter? Welke acties zijn nodig? 
 
Gebruik met zijn tweeën 
Kijk samen naar een communicatietraject vanuit het 
Sprankmodel. Waar ging het goed en waar niet? 
Als je elkaar niet begrijpt, vraag dan over welk deel 
van het Sprankmodel het misverstand gaat. 
Hiermee haal je het probleem uit de directe 
persoonlijke sfeer. 
 
Gebruik van het model in groepen 
Voor het gebruik in een groep is een inleidende 
uitleg aan de groep nodig.  
Die kun je geven nadat je dit boek of 
www.sprankmodel.nl hebt doorgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
Via de site www.sprankmodel.nl  kun je het Sprankmodel uitprinten.  
Wij geven deze toelichting en (start)begeleiding in de vorm van een workshop.  
Sprankkaarten zijn los te bestellen via info@schworks.nl 
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 De zeven thema’s van het Sprankmodel 

Helderheid 
 
Alle communicatie begint met helderheid.  
Geen afleidende gedachten, geen verborgen agenda, maar 
uitgaan van het gemeenschappelijk belang. Bewust van 
zorgen en plezier, van pijn en vreugde, van wantrouwen en 
vertrouwen, van oordelen en openheid. Bewust van alles, 
verbonden met alles. En dit allemaal ook weer loslaten om 
volledig aanwezig te zijn in het moment. De keuze voor een 
heldere eigen weg. Duidelijkheid. Universeel bewustzijn. 

Geen ruis.  
Helder licht. Wit. Dat wat ons verbindt als puur wit licht. 
Helderheid is een universeel thema. Hoe sta je in het wonder van dit moment? Het wonder van 
alles wat er is. Het leven. Dat besef dat je krijgt, als je op een heldere avond naar de sterren 
kijkt. Vaak vergeten we het. Totdat je opeens een baby in de ogen kijkt, of er iemand in je 
omgeving overlijdt. Dan weet je weer hoe bijzonder het leven is, die jaren tussen geboorte en 
dood. Dan ervaar je weer wat echt belangrijk is. Dit bewustzijn is een grote schat. Helderheid. 
Iedereen die mediteert, weet hoe snel en voortdurend wij gedachten laten opkomen. Je kunt ze 
ook weer loslaten. 
 
Helderheid gaat over eenvoud. Zo eenvoudig mogelijk. Het gaat over je intenties, zijn ze helder 
of niet? Je motief, is dat helder? Vanuit welke bron handel je? Ben je helder over wat je wilt? 
 
Helderheid mag je ook God noemen, Allah, Jahweh, de Tao, je ziel of het onbenoembare buiten 
onze menselijke reikwijdte. Het is de spirituele component in je communicatie. Het is ook een 
kwestie van helder zijn over je gevoel. Hier op durven vertrouwen en er dan volledig voor gaan. 
Helderheid is onze verbinding met alles wat er is, met de kosmos. 
Iedereen is op zoek naar liefde, naar verbondenheid, naar gelukkig zijn, ook dit universele besef 
hoort bij helderheid. 
Helderheid is een kracht van echte grote veranderaars. Ze staan boven de partijen.  
Ze zijn integer en inspirerend. Ze geven vertrouwen.  
 
Ons motief om het Sprankmodel te delen  
Het Sprankmodel is geleidelijk aan ontstaan tijdens 20 jaar samenwerken op het snijvlak van 
kunst en communicatie. Het model is eenvoudig, kleurrijk en constructief.  
Het is een samenvatting van ons denken, een gemeenschappelijk kunstwerk. 
Het vloeide voort uit discussies en pogingen om onze (communicatie)problemen helder te 
krijgen. Hoe kunnen we beter communiceren? Beter luisteren! Beter begrijpen, dat ook. 
Evenwichtiger zijn, niet zeuren, maar investeren. Kiezen voor samenwerken. 
De ontwikkeling van het model heeft ons geholpen en helpt ons nog steeds. 
Daarom kan het anderen ook helpen en geven we het graag door. 
Daarom is er dit boekje, de website, de Sprankkaarten en geven we voordrachten en trainingen. 
 
Tot slot gaat helderheid ook over schoonheid. Pure schoonheid. 
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Mijn droom 
 
Mijn ambitie, passie, idealen en diepste wensen. 
Wat ik wil zijn of worden? Waar wil ik naar toe 
Mijn verlangen om iets moois en goeds te doen met al mijn 
talent. Ieder mens heeft een eigen droom. Het is de drijfveer 
van het leven, soms bewust, soms onbewust. De vonk in mij.  
Het is mijn bron van energie. 
 

In mijn droom zitten heel veel stukken van de dromen van anderen, uit enthousiasme opgepakt 
en ingebed. Het begint met de dromen van mijn vader en moeder. Van broers, zusjes, vrienden 
en vriendinnen op school. Van mijn leraren en van mijn liefdes. En dan zijn er mijn eigen 
keuzes, mijn eigen stappen, mijn eigen dromen, diep van binnen uit. 
 
De hele wereld ervaar ik vanuit mijn droom, ik kan niet anders. Het is mijn unieke filter. 
Vanaf mijn kindertijd ben ik bezig om op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren mijn droom 
waar te maken. Een droom die natuurlijk met me meegroeit. Een droom die soms mislukt en 
(nog) niet doorgaat. Dan moet ik op zoek naar een andere weg.  
Doordat je alleen vanuit je eigen droom (jouw werkelijkheid) kunt kijken, ziet we allemaal iets 
anders. Voor mij was het een shock toen ik me voor het eerst realiseerde dat iedereen anders 
denkt en kijkt. Mijn vrouw denkt en kijkt anders dan ik. Groningers kijken anders dan 
Limburgers, rijken anders dan armen, zwarten anders dan witten. Katholieken anders dan 
Boeddhisten. Enzovoort. Zo is er altijd wat te ontdekken! 
Vooral ervaringen in je eerste levensjaren zijn bepalend voor je kijk op het leven en de 
werkelijkheid. Is je zelfvertrouwen toen bevestigd of juist niet? Werd je gestimuleerd of 
afgeremd? 
 
Dat iedereen echt een heel andere wereld beleeft, is voor mij nog steeds heel moeilijk te 
bevatten. Voortdurend nadenken over al die verschillen werkt bovendien verlammend en is 
onpraktisch, want we leven in een netwerk van afspraken (opvoeding, taal, wiskunde, wetten, 
verkeersregels, geld) waardoor we voor een deel ook hetzelfde kunnen denken.  
Totdat er een misverstand ontstaat.  
 
Onbewust en soms ook zeer bewust is al mijn handelen er op gericht om mijn droom zo goed 
mogelijk te realiseren. Wat wil ik echt? Waar word ik gelukkig van? Het is de grote uitdaging in 
mijn leven om het beste uit mijn droom te halen en dit te mogen mengen, te verrijken met de 
droom van een ander. Mijn bijdrage. 
 
Mijn droom en ieders droom begint met de elementen uit de piramide van Maslov: 
Als eerste eten, veiligheid, geborgenheid, liefde, respect. Een eigen plek, werk, ruimte om je te 
ontwikkelen, zelfontplooiing en bovenaan spiritualiteit.  
Nog een waarschuwing. Je passie volgen kan niet ten koste van de ander  gaan. Authenticiteit 
is eenzaamheid als er geen zingeving, geen spiritualiteit aan wordt toegevoegd.  
 
Mijn droom heeft in het Sprankmodel de kleur rood, de kleur van mijn hart, van mijn bloed, van 
vuur en passie, van leven. 
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Luisteren  
 
Luisteren zodat je de ander ontdekt en de klop van het leven 
hoort. Luisteren, zodat je ontdekt hoe verrassend en rijk en 
wonderlijk mooi de ideeën, de woorden en de klanken van de 
ander zijn. Luisteren verbreedt, ontspant en inspireert. Van 
luisteren wordt je gevoelig. Luisteren ontroert en ontwapent. 
 
Het oog is de spiegel van je ziel,  
maar je oor is de poort tot je ziel. 
       Indiaas spreekwoord 

 
Waarom is luisteren toch zo moeilijk? Waarom kunnen we het vaak niet? 
Ik probeer wel eens een kwartier stil te zijn, te luisteren naar mijn omgeving. Lukt me nooit. Ik 
ben naar stilte-meditaties geweest. Alleen maar luisteren naar je ademhaling.  
Altijd duiken er afleidende gedachten op. Razendsnel bedenkt mijn geest van alles. Over straks, 
over gisteren, over gesprekken die ik voerde, over dingen die ik me voorstel. Naar dit alles kan 
ik luisteren en het aan me voorbij laten gaan. Dan komt er stilte en kan ik echt luisteren. 
 
De psycholoog Leo Buscaglia, (1924-1998) heeft een prachtige tekst over luisteren geschreven. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren  
en jij begint mij adviezen te geven, 
dan doe je niet wat ik je vraag. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij te vertellen, 
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel, 
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren, 
en jij denkt dat jij iets moet doen 
om mijn problemen op te lossen, 
dan laat je mij in de steek,          
hoe vreemd dat ook mag lijken. 
 
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me      
en probeer me te begrijpen. 
 
En als je wilt praten, 
wacht dan even en ik beloof je 
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. 
 
 
Luisteren heeft in het Sprankmodel de kleur paars, de mengkleur tussen het rood van mijn 
droom en het blauw van jouw droom.  
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De droom van de ander 
 
De droom van de ander, dat is de droom van al het andere dat 
er is. De droom van vader en moeder, broers of zussen, 
partner, kinderen, buren, vrienden, collega’s, klanten, 
schrijvers, landgenoten, wereldburgers. Hun ambities, hun 
wensen, hun dromen. 
In het Sprankmodel heet de droom van de ander, van al het 
andere, ‘jouw droom’. Het onbekende van jouw droom 
tegenover het eigene van ‘mijn droom’. 
Er is oneindig veel meer ‘ jouw droom’ dan ‘mijn droom’.  
Eén droom tegenover al het andere leven.  

 
Zelfs planten en dieren hebben ‘dromen’. Dieren op zoek naar een lekker plekje om te liggen 
hebben een ideaalbeeld bij zich. Naar het licht groeien is een duidelijke behoefte, een ambitie 
van een plant.  
 
Naarmate ik me meer verdiep in de dromen van anderen, begrijp ik beter hoe ik mijn talenten 
kan inzetten en kan ik beter bijdragen aan het succes van mijn omgeving en uiteindelijk van de 
hele wereld. Omdat ik hier zelf ook deel van uit maak, komt het mij ook ten goede.  
 
Wat aan de ene kant een aankoop is, dat is aan de andere kant een verkoop. Samen vormen 
ze een bundeling van 'mijn droom' (dit wil ik graag hebben) en 'jouw droom', de droom van de 
ander (dit wil ik graag verkopen). 
 
Alles hoort bij elkaar in de wereld en is van elkaar afhankelijk. Mensen en dieren die ademen 
kunnen niet zonder planten die voor de zuurstof zorgen. Planten werken samen met dieren om 
hun zaden te verspreiden. Al ons voedsel is afkomstig van dieren of planten.  
Het vermogen van mensen om onderling samen te werken heeft tot de huidige complexe 
samenleving geleid. De spullen in onze huizen komen uit de hele wereld. We zijn door en door 
met elkaar verbonden. We zijn zelfs verbonden met de doden, via geschiedenissen en 
kerkhoven. We zijn verbonden met de nog niet geborenen, omdat ze met een enorm deel van 
onze cultuur verder gaan, steden, straten, huizen, schilderijen, boeken, ideeën, systemen, 
concepten als geld en democratie. We zijn verbonden via onze geschiedenis en onze 
herinneringen en via wat nagelaten is en wat wij weer nalaten. 
De zon verwarmt ons iedere dag, de maan veroorzaakt eb en vloed. We drinken water en 
plassen het weer uit. Het water gaat voor een deel letterlijk door ons heen van het land naar de 
zee en weer terug. Het is één groot geheel. 
 
Mijn droom hoeft niet jouw droom te zijn en jouw droom hoeft niet mijn droom te zijn, maar als 
we naar elkaar luisteren en een harmonie vinden, dan investeren we in elkaar en kunnen we 
samenwerken. Dan lukt het om een tijdelijke balans te vinden. 
De droom van de ander kan ook ‘de droom’ van een bedrijf of organisatie zijn, die is verwoord in 
de visie en missie. Klopt de bedrijfsdroom met jouw droom?  
Jouw droom, ‘de droom van de ander’ is blauw in het Sprankmodel. Het is de kleur van de 
verte, van de lucht, de zee, en van al het onbekende. 
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Investeren 
 
Als ik me betrokken voel, dan investeer ik spontaan en 
ongemerkt mijn tijd, aandacht, energie en creativiteit.  
Flow heet dit. * 
Investeren is ruimte geven aan een zaak, een ideaal, aan een 
mens, plant of dier, aan de aarde en de kosmos. 
Een stap doen, een bijdrage leveren. 
Succes in je communicatie bereik je alleen als je investeert.  
 

Investeren is een kwestie van persoonlijke aandacht, van luisteren naar de ander en van elkaar 
tegemoet komen. Iedereen kan investeren. Investeren is energie geven. Het is niet alleen een 
kwestie van geld. Je kunt geld trouwens ook als een vorm van gestolde energie zien. 
Waar je aandacht aan geeft, dat wordt sterker. Jij maakt de keuze.  
 
Ieder moment er het beste van maken, ook dat is een vorm van investeren.  
Investeren in hartelijkheid, in enthousiasme, in waardering, in een goede sfeer. 
 
Investeren is ook je nek uit durven steken, risico's lopen, kwetsbaar zijn en je kwetsbaar 
opstellen. Wie niet waagt, die niet wint. Als je niets doet, gebeurt er ook niets. 
Heel veel proberen, gewoon uit enthousiasme. Er gaat van alles mis, het gaat niet door, het 
komt niet uit en opeens gaat er iets helemaal goed. 
 
Investeren is je frustraties overwinnen, blijven leren, blijven groeien. 
Het is zaaien voordat je kunt oogsten. 
Investeren heeft in het Sprankmodel de kleur groen, de kleur van de vruchtbare aarde. 
 
 

 
* Mihaly Csikszentmihalyi.  
Flow, psychologie van de optimale 
ervaring. Uitgeverij Boom.
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Balans  
 
Er is altijd een balans nodig, anders komt vroeger of later de 
rekening. Balans tussen mijn droom en jouw droom. 
Balans tussen alle dromen op aarde, die van de mensen en 
de dieren, van de planten en zelfs van de stenen. 
Balans tussen spanning en ontspanning 
Balans tussen investeringen en opbrengst. 
Je kunt blijven luisteren, blijven investeren, maar op een goed 
moment wil je ook worden gehoord. 
Balans tussen yin en yang, tussen vraag en aanbod. 

 
Balans tussen links en rechts, tussen licht en duisternis. Balans in je lijf en in je hoofd. De linker 
hersenhelft meer bezig met taal en verstand, de rechter meer met gevoel en emoties. 
Balans tussen lichaam en geest, doen en denken. 
 
Balans tussen man en vrouw, tussen hard en zacht, tussen geven en nemen.  
Balans tussen privé en werk. Kleurbalans, beeldbalans, tekstbalans.  
De wielen van een auto moeten uitgebalanceerd zijn, anders gaat de auto slingeren. 
Balans tussen rust en activiteit, tussen de seizoenen en tussen nacht en dag. 
Tussen zekerheid en twijfel. Tussen stilte en geluid. Tussen liefde en haat zelfs? 
 
Balans gaat over gelijkwaardigheid. Anders is er geen echte communicatie mogelijk. 
 
Balans is een relatief begrip. Als je alleen maar mooie dingen om je heen hebt, dan zie je de 
schoonheid vaak niet eens meer, dan is het gewoon. De balans verplaatst zich.  
Als het heel stil is, dan is het dichtslaan van een deur een harde klap waarvan je opschrikt. 
Tijdens een popconcert hoor je een deur niet dichtslaan. 
Wij zijn gewend aan een welvaartsniveau, dat in veel landen slechts voor de allerrijksten 
beschikbaar is. Materiële rijkdom is relatief. Heb je daardoor minder zorgen, of juist meer? 
Balans bestaat slechts een moment, dan is het weer voorbij. Het is altijd het zoeken naar, het er 
om heen draaien, het zo min mogelijk uit balans raken. Iets naar links, weer iets naar rechts. 
 
Het geven van een cadeau, zonder dat er iets voor terug hoeft te komen, is fijn om te doen. Het 
geeft je ruimte. Je kunt je balans ook verleggen. Geven zonder iets terug te verlangen. 
 
Hoe vaak sta jij op één been? 
In de Chinese filosofie is lichamelijke 
beheersing even belangrijk als geestelijke 
beheersing. Balans tussen yin en yang is zelfs 
een uitgangspunt voor een goed leven. 
Alleen dan kan de levenskracht vrij stromen. 
Het thema Balans heeft de kleur geel omdat 
door geel op deze plek een kleurbalans 
ontstaat in de Sprankcirkel. Geel tegenover 
paars. De primaire kleuren rood, blauw en geel, 
en de mengkleuren paars, groen en oranje.
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Samenwerken  
 
Communicatie heeft een doel.  
Je wilt iets. De ander wil iets.  
Je hoeft niet hetzelfde te willen, als je dit maar weet van 
elkaar en er vrede mee hebt. Dit is ook een vorm van 
samenwerking. Eigenlijk zoeken we altijd samenwerking.  
Samenwerken. Dat is toch het doel van onze communicatie? 
Samenwerken, het gevoel van samen kunnen we meer. 
 
 

Tijdens een gesprek, een verkoop of aankoop, een sollicitatie, een presentatie, altijd gaat het 
om de gewenste en mogelijke samenwerking. De interactie, de vonk die overspringt. 
Samenwerking, samen iets presteren, kan de lengte van een pinbetaling of de lengte van een 
mensenleven hebben. 
Door samenwerking ontstaat betrokkenheid. Teambuilding? Samen iets gaan doen. Heerlijk. 
In de natuur wordt fantastisch samengewerkt. Het vogeltje dat ongedierte uit het gebit van het 
nijlpaard pikt, poes en hond in één mand. Een zwerm vogels die in volle vaart zwenkt, geweldig.  
Ze buigen af en wentelen zonder elkaar te raken. Ze vliegen in een waaiervorm zodat ze samen 
tegen de wind in kunnen en sterker zijn dan alleen. Planten die elkaar omhoog helpen naar het 
licht en samen de ruimte innemen. Wat een samenwerkende mechanismes. 
Wij mensen combineren ons vermogen om samen te werken bovendien met ons verstand. Zo 
bouwen we steden, hebben we het geld uitgevonden, draait ons internet, laten we ziekenhuizen 
werken en vliegtuigen vliegen. We communiceren via computerprogramma’s. We hebben 
rechtssystemen, belastingenstructuren en staatsvormen. Allemaal samenwerkingen. 
  
Samenwerken gaat goed zolang er balans is. Vertrouwen, gelijkwaardigheid. Als betrokken 
partijen naar vermogen investeren. Als er wordt geluisterd. Als de motieven helder zijn en 
blijven. Als de dromen van alle betrokkenen aan bod komen. Ontstaat hier twijfel over, dan 
stagneert de economie direct, consumenten worden onrustig, de bestedingen nemen af, de 
werkgelegenheid daalt. De boel raakt uit balans, opnieuw op zoek naar helderheid, er ontstaat 
ruimte voor nieuwe impulsen. 
 
Samenwerken vraagt vertrouwen en gevoel voor 
verantwoordelijkheid. Het vraagt om betrokkenheid. 
Dat ontstaat als we elkaar begrijpen, elkaars 
dromen en angsten.  
Samenwerken ontstaat als we luisteren. Dan wordt 
alles helder. 
 
Groei door samenwerking, dat is de kunst. 
 
Oranje, als typische feestelijke kleur, zoals ook 
samenwerken een feest is. 
Oranje tegenover blauw, jouw droom. 
Oranje mengkleur van mijn droom en balans. 
Samenwerken, mijn droom in balans met alles.
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Concreet aan de slag met het Sprankmodel 
 

 
Aan de hand van het model kun je vragen stellen over een specifiek communicatieproject.  
Zijn de verschillende aspecten van het Sprankmodel voldoende aan de orde gekomen?  
Is er helderheid, schoonheid? Hoe en waar zijn we misschien bevooroordeeld? 
Wat wil de andere partij, klant, deelnemer, leerling? 
Wat wil de een, wat wil de ander? De balans tussen de verschillende dromen? Wat zijn die 
dromen eigenlijk? Luisteren / kijken we wel goed naar alle kanten van de zaak en naar elkaar? 
Kunnen we elkaar ergens vinden en inspireren? 
Wordt er door alle betrokkenen genoeg geïnvesteerd? 
Is er een balans in het geheel en op deelaspecten? 
Waar stokt eventueel de samenwerking en waarom? 
Kunnen we het gemeenschappelijk belang opnieuw benoemen? 
 
Bedenk voortdurend waar je bent in het model. Is het jouw droom, of de droom van de ander? 
Denk je zelf of wordt er voor je gedacht? Denk jij voor de ander of houd je juist geen rekening 
met de ander? Onderzoek dit. Vraag het. Als er negatieve emoties in het spel komen, keer dan 
terug naar het model. Eerst jouw droom, dan de droom van de ander. Of andersom.  
Probeer te luisteren en vat samen om te checken of je de ander begrijpt. 
Ordenen. Desgewenst per thema opschrijven. 
 
Nu ben je al volop bezig om de zaak grondig te 
bekijken, om eventuele oplossingen te 
bedenken, doelstellingen en een strategie te 
(her)formuleren en aan de gang te gaan! 
 
Veel plezier en succes.  
 
Je kunt het Sprankmodel zelf printen via 
www.sprankmodel.nl  
Ook kun je stevige briefkaarten van het 
Sprankmodel kopen, inclusief de verzending. 
Een voorbeeld zit of zat er bij dit Sprankschrift.. 
Ze zijn per mail te bestellen via 
info@schworks.nl   
Ook zijn er A3 Sprankposters. 
 
Natuurlijk kun je het model ook zelf natekenen 
of schilderen. Dat is meteen een goede 
oefening om het model te leren kennen. 
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De geschiedenis van het Sprankmodel. 
 

Het Sprankmodel ontstond in de winter van 2001 / 2002. 
Het is een werkstuk van Katri en mij, een ‘Gesamtkunstwerk’. 
We waren vaak twee kapiteins op een schip en dat leidde tot mooie uitkomsten, maar ook tot de 
nodige conflicten. We zochten naar iets wat ons kon helpen.  
Van huis uit is Katri vormgever en kunstenaar, en ik, Roeland, ben schrijver, kunstenaar en 
tegenwoordig ook trainer. 
Sinds 1975 houden we ons bezig met autonome kunst en sinds 1985 hebben we ons 
communicatiebureau bedrijf Schworks. 
We werk(t)en voor multinationals en eenmanszaken, voor bedrijfsleven en overheden, voor de 
zorg en het onderwijs. Daarnaast ontwikkelen we eigen werk, waaronder dit Sprankmodel. 
Roeland geeft sinds 2003 trainingen presenteren en stemexpressie. 
 
Rond 1993 nam Katri deel aan een werkgroep over communicatie, Wisselwerk. We waren lid 
van de ACON, de Associatie voor Communicatie in Organisaties Nederland en van de BNO, de 
Bond van Nederlandse Ontwerpers. Roeland schreef Nooit meer verlegen en we maakten 
Trendboekjes. Wat gaat er gebeuren? En praktisch: hoe kunnen we helpen vanuit onze 
disciplines. Is er een eenvoudig model te maken om je communicatie te verbeteren?  
 
In 1999 begon Roeland voordrachten over communicatie te geven:  
de 'WOC, Winst Optimalisatie door Communicatie'.  
Later werd dit het 'Bootje van winst en geluk'. Er kwam een gelijknamig boek.  
De voordrachten evolueerden tot workshops en later tot de presentatietrainingen die Roeland 
tegenwoordig geeft via Speechen.nl. ‘’Presenteren is een feest zo heten de trainingen en zo 
heet ook het boek hierover. 
Vanaf 2000 ontstonden voorlopers van het Sprankmodel.  
Op 29 mei 2002 registreerden we het Sprankmodel bij de notaris in Amerongen.  
We drukten het model op briefkaarten en stickers en schreven Sprankpagina’s  op 
www.schworks.nl/sprank.htm.  Soms houden we er een verhaal of workshop over. 
Roeland maakte Sprank kunstwerken en er kwam een tentoonstelling met als titel ‘de Ander’. 
In 2007 maakten we de website www.sprankmodel.nl .  
In 2008 drukten we de eerste 100 Sprankschriften. In 2009 maakten we een verbeterde versie 
en drukten we er 300. Dit is de derde verbeterde druk. 
Anno 2013, is het Sprankmodel nog steeds levend, wij leven ermee en kennen het door en 
door. Wij zien het model als een maatschappelijk kunstwerk. 
We willen het Sprankproject op een rustige, natuurlijke wijze laten groeien.  
Zoals een meme, zie pagina 23. 
 
Iedereen mag het Sprankmodel vrij gebruiken. Als het de communicatie in deze wereld ten 
goede komt, graag. Roeland komt er ook graag een interactief verhaal over vertellen. 
Voor samenwerking staan we open.  
We delen het Sprankmodel van harte. 
 
Katri Schweitzer 
Roeland Schweitzer 
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Sprankelen 
 

De mooiste manier van communicatie is het geven en ontvangen van liefde, zorg en aandacht. 
Goed luisteren, maakt hier deel van uit.  
Liefde, gratis te geven en gratis te ontvangen.  
Genoeg tijd nemen voor je communicatie en ervan genieten. 
Genoeg tijd nemen voor stilte en rust. Ook dit levert kwaliteit op in je communicatie. 
Dit besef hoort bij het hoofdstuk Helderheid. Minder is ook meer. 
Dat is één. 
 
Dan is er nog zoiets als de magie in je leven.  
Het sprankelende gevoel van vlinders in je buik en in je hart. 
De verwondering. Je inspiratie en emotie delen. 
Schoonheid uitjubelen. Je hart voelen opspringen van vreugde. 
Dat is twee. 
 
Dan zijn er mythes, sagen, sprookjes, gedichten en verhalen.  
Echte verhalen die worden doorgegeven van generatie op generatie. 
Die ontmoeting. 
Dat is drie. 
 
Sprankelend succesvol communiceren.  
Een mooie weg om te gaan, om te onderzoeken, een mooie weg om mee te maken.  
Altijd opnieuw. 
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Deel 2. Bekende communicatietheorieën  
 
Het Sprankmodel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bestaande theorieën over communicatie 
hebben eraan bijgedragen. Vooral het treurige zender- ontvanger model deed ons verlangen 
naar een opbouwend alternatief. 
 
Het (klassieke) zender ontvanger model  
 
Het zender ontvanger is in 1949 gepubliceerd door de ingenieurs Shannon en Weaver van het 
Amerikaanse Bell Systems. Het model beschrijft feitelijk wat er gebeurd in een telefoongesprek 
en het bleek ook generiek toepasbaar. 
 
De bron wil iets zeggen of uitdrukken. De zender probeert dit te vertalen in geluiden (kreten, 
tonen, woorden), in beelden (bewegingen en mimiek, lichaamstaal), en soms in geur. Denk 
bijvoorbeeld aan angstzweet, feromonen om de ander te verleiden of juist af te schrikken, of via 
smaak. Direct of indirect drukken we ons uit via afbeeldingen, schrift enzovoorts. Koks 
communiceren met gerechten, bloemisten met bloemen, schilders met kleuren. 
 
Er is verschil tussen wat je wilt uitdrukken en wat je feitelijk uitdrukt. Het lukt nooit helemaal om 
te zeggen wat je wilt. Woorden schieten meer of minder tekort. De kwaliteit van de boodschap is 
hierdoor al iets beperkt en de boodschap kan bovendien onduidelijk worden uitgesproken of 
opgeschreven, bijvoorbeeld in een vreemde taal voor de ontvanger.  
Het bericht gaat op reis en komt onderweg obstakels tegen, zoals een lawaaiige ruimte, een 
muur of een zwakke batterij. Het signaal wordt vervormd door een slechte verbinding en door 
vertekening. De ontvanger krijgt het (min of meer) gewijzigde signaal en slaagt er ook min of 
meer in om dit te vertalen naar een voor hem of haar begrijpelijke boodschap. Hierbij vinden 
allerlei interpretaties plaats. Bij een tafel denkt de een aan de keukentafel, de ander aan de tafel 
van vier en een derde aan lekker eten. Er kan op allerlei plekken in het proces ruis ontstaan 
waardoor de kwaliteit van de boodschap afneemt en de inhoud misschien zelfs verandert.  
Bij de ontvanger kan ruis ontstaan bijvoorbeeld door associaties. De ontvanger heeft een iets 
andere taal dan de zender. De ontvanger neemt anders waar dan de zender, vanuit eigen 
prioriteiten, kennis en verwachtingen en de ontvanger interpreteert ook anders. Ruis, ruis, ruis. 
 

 
 
Het zender-ontvanger model worden wel de moeder van alle communicatiemodellen genoemd. 
Het geeft inzicht, het is waarnemend, maar het is geen hulpmiddel met een doel: betere 
samenwerking. Het model is feitelijk en beschrijvend. De vraag rijst of je wel moet/mag helpen? 
Conform Darwinistisch liberale uitgangspunten komt het beste / sterkste vanzelf bovendrijven. 
Maar is dat wel zo? En misschien wordt het proces wel enorm vertraagd door allerlei reclame 
voor rommel. Gun je niet iedereen een gelukkig leven? Liefst op een vredige manier, met 
behulp van communicatie, in plaats van met geweld? 
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Het Zender ontvanger model geeft een indicatie van wat er al allemaal mis kan gaan. 
 

• De bron formuleert zijn/haar gedachten niet helder. 
• De zender zendt een beperkt signaal uit (onduidelijke spreker, onleesbare letters, 

onscherpe foto). 
• Het signaal raakt onderweg beschadigd, vervormd of vervuild (ruis). 
• De ontvanger ontvangt de boodschap niet goed (meer of minder doof, blind, analfabeet, 

moe, boos, of gewoon met iets anders bezig.) 
• De ontvanger begrijpt de boodschap niet goed.  
• De ontvanger wil de boodschap helemaal niet horen, zien, voelen, ruiken of proeven. 
• De ontvanger reageert anders dan de zender wil. 
 
Ruis op al deze punten. Ze worden samen ook wel ‘de communicatiemuur’ genoemd. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

De memen-theorie 
 
Communicatie kan plaatsvinden met behulp van push en pull benaderingen.  
Duwen of trekken. Push is reclame maken. Pull betekent dat de klant, lezer, kijker, luisteraar je 
gaat zoeken en kan vinden zodra hij of zij dat wil.  
 
De memen-theorie van de evolutiebioloog Richard Dawkins is een pull benadering.  
De natuurlijke verspreidingskracht van een boodschap is hierbij het uitgangspunt. Wanneer iets 
zo interessant is dat mensen de boodschap uit zichzelf doorgeven, ontstaat er een olievlek-
werking. ‘Moet je horen! Wat ik nu toch heb ontdekt… .’ 
Dit verspreidingsproces krijgt steeds meer versnelling zo lang de meme door alle ontvangers als 
belangrijk genoeg wordt gezien om door te geven. Het is een zichzelf permanent evaluerend 
mechanisme. Het beste idee overleeft. De memen-theorie is door Dawkins gebracht als een 
aanvulling op de genetica, waarin het best aangepaste genetische materiaal het meest 
succesvol is, volgens het Darwinistische ‘survival of the fittest’. Memetica als genetica voor de 
wereld van het idee. 
 
Alle boodschappen waarvoor niet met een budget aan de weg wordt getimmerd, die 
verspreiden zich als een meme. De memen-theorie heeft een sterk democratische component. 
Het staat iedereen vrij om iets door te vertellen. Door het door te vertellen, stem je er als het 
ware op. Een soort van permanente verkiezingen over mogelijkheden, standpunten, 
ontwikkelingen. Een ‘like’ button avant la lettre. In een wereld zonder reclame overleven de 
sterkste memen. Genen muteren, veranderen, er ontstaan iets andere kopieën. Dit geldt ook 
voor memen, zie de eerder genoemde communicatiemuur. 
 
De natuurlijke verspreiding van memen wordt verstoord door reclame, pogingen om met behulp 
van een budget een boodschap uit te dragen. Iedere ondernemer of organisatie maakt reclame 
door met een budget (tijd, geld) over de producten of diensten van die organisatie te 
communiceren. Men probeert op te vallen door een mooi logo, de huisstijl, de website, 
brochures, advertenties, persberichten, autobelettering en sponsoring. 
Het beste product zal niet zegevieren als er voor een minder goed product meer of slimmere 
reclame wordt gemaakt. Hiervan zijn talloze voorbeelden bekend.  
 
Conclusie:  
de memen-theorie werkt in 
theorie. In de praktijk maakt 
iedere ondernemer reclame 
en wordt de voortgang van 
memen grootschalig en 
permanent verstoord. Reden 
om voor het Sprankmodel 
toch op beperkte schaal 
reclame te maken. 



  25 
 
 
 
 
 

Het waarnemingsmodel  
 
Een van onze belangrijke Aha ervaringen was ons besef dat iedereen de werkelijkheid echt 
anders ziet. Ook partners. Waarnemen doen we via onze ogen, oren, tong, neus en huid. Een 
externe prikkel, een trilling, bereikt een van onze zintuigen en veroorzaakt een reactie. 
Daardoor gebeurt er iets. We gaan iets doen. Interpreteren, begrijpen, reageren of negeren. 
 
Door onze kennis, ervaring en opvoeding hebben we al een idee wat die prikkel betekent.  
Iets met vier poten lijkt op een stoel of is het een tafel, of een dier? Hier begint meteen het 
probleem. We nemen niet goed waar en dat beseffen we slechts zeer ten dele.  
Iemand met een bril weet dat hij of zij zonder bril niet goed ziet. Maar hoe goed we precies 
horen, weten we nauwelijks en over ons ruiken, proeven of voelen weten we al helemaal niet 
hoe goed of slecht we dit doen. Ja, een hond rukt duizenden malen beter. En een adelaar? 
 
We trekken (te) snel conclusies op grond van een beperkte waarneming. We vervormen  de 
informatie vrijwel altijd. Een stuk groene tuinslang is opeens een echte slang. Nieuwe informatie 
vervormen we zo dat deze lijkt op oude, bekende informatie. Totdat het echt niet meer kan. 
 
Onbewust gooien we voortdurend heel veel prikkels/signalen weg, we selecteren .  
Stuur tien mensen naar een film en je hoort na afloop tien verschillende verhalen.  
We filteren. Bijvoorbeeld achtergrondgeluiden horen we niet meer. We luisteren naar de 
stemmen van tafelgenoten en horen de vogels buiten niet, of het verkeer in de verte.  
Mensen die langs een spoorlijn wonen, horen de treinen niet meer. 
 

 
 
Alleen informatie die we herkennen, kunnen we onthouden. De rest bevat voor ons geen 
betekenis, we kunnen er niets mee. Chinese tekens zeggen Nederlanders vrijwel niets en we 
onthouden ze ook niet. Ze bieden geen houvast. Visueel ingestelde mensen onthouden beelden 
en geen zinnen. Sommige mensen horen vormen en kleuren, synesthesie. 
We nemen heel veel aan. Aannames.  Dat vader en moeder om ons geven. Als dat tegenvalt, 
dan is dat ook meteen een traumatische schok. Dat een vloer stevig genoeg is om ons te 
dragen. Anders moeten we iedere stap heel voorzichtig zetten. Als we constant over alles 
nadenken, dan stagneert het dagelijks leven.  
We vertrouwen blindelings en heel lang op onze opgebouwde kennis en ervaring, ook als het 
tegendeel al zonneklaar is.  
Is er wel eens bij je ingebroken? Hoe lang duurde het voordat je dat kon geloven? 
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We interpreteren en associëren . Groene melkpakken, dat zal yoghurt zijn en rood is 
karnemelk, maar is dat ook in India het geval? Interpreteren ligt dichtbij associëren.  
We zien op een papier een lijn in de vorm van een cirkel en denken aan een bal. We negeren 
gemakshalve de verschillen met een rondlopende lijn op een papier. 
We vervormen de werkelijkheid voortdurend gigantisch, zo blijkt telkens weer uit 
getuigenverklaringen bij de rechtbank. Auto’s veranderen van kleur, mensen veranderen van 
kleding en uiterlijk, in onze herinnering. 
We generaliseren.  We hebben een (paar) keer iets mee gemaakt en we denken dat het altijd 
zo is. Hierdoor ontstaan vooroordelen en blijven ze hardnekkig bestaan.  
‘Alle Nederlanders eten kaas.’ Als de woorden ‘nooit’ of ‘altijd’ gebruikt worden is er altijd (?) 
sprake van een generalisatie. 
Nieuwe informatie wordt beoordeeld op grond van oude criteria. We kunnen niet zomaar in 
nieuwe kaders denken. De eerste auto’s leken op koetsen. Het vroegtijdig aanvoelen van 
ontwikkelingen is moeilijk. We kunnen ze nog geen plek geven. Het communiceren van nieuwe 
concepten is lastig. Geen referenties, geen draagvlak, geen herkenning. 
 
Door verschillen in opvoeding, ervaring, kennis en vermogens neemt iedereen anders waar.  
Voor ons mensen is er dus niet één werkelijkheid, maar zijn het er al zes miljard. 
Planten en dieren hebben ook weer hun eigen werkelijkheid. Honden ruiken extreem goed, 
planten groeien naar het licht, adelaars zien meer en anders dan mensen. 
 
Onze waarneming wordt tot slot heel erg beïnvloed door de omgeving waarbinnen we iets 
waarnemen. Arm in Nederland kan steenrijk zijn in een ontwikkelingsland. Een flatgebouw van 
vijf etages valt op in Amerongen maar niet in Rotterdam. Een uurtje een bleek zonnetje op een 
natte winterdag is heerlijk, maar stelt niets voor in juli. Een grijze Volkswagen Golf in een 
museum valt veel meer op dan op een vol parkeerterrein. Ander kader, andere omlijsting. 
 
In de middelste afbeelding ziet u grijze vierkanten die er niet staan. Door verschil tussen licht en 
donker zien wij vorm. Onze ogen compenseren en verwachten. Lopen de horizontale lijnen in 
de linker afbeelding recht of krom? Welke van de twee lijnen rechts is langer? De lijnen lopen 
recht en zijn even lang, de omgeving vertekent het beeld! Er bestaan vele tientallen van deze 
optische illusies. Ook onze andere zintuigen zijn gemakkelijk voor de gek te houden.  
Wat we zien wordt mede bepaald door de omgeving. 
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De communicatietheorie van Schultz von Thun  
 
Iedere zin kun je analyseren. Het model van Schultz von Thun biedt een leerzaam inkijkje.  

 
Iedere boodschap kan worden ontleed in vier aspecten: 
 

• Het expressieve aspect: de onderliggende toon, de emotionele lading van de woorden. 
• Het zakelijke aspect: de letterlijke inhoud, de feitelijke mededeling. 
• Het appelerende aspect: het doel van de mededeling. 
• Het relationele aspect: de verhouding tussen zender en ontvanger. 

 
Als voorbeeld nemen we een moeder die wil dat een kind een jas aantrekt.  
Ze zegt: ‘Doe je jas aan, anders wordt je ziek.’ 
Relationeel aspect: natuurlijke gezagsverhouding tussen moeder en kind. 
Zakelijk aspect: Doe je jas aan. 
Expressief aspect: moeder geeft uitdrukking aan haar zorg over haar kind. 
Appelerend aspect: moeder doet een beroep op het gezonde verstand van haar kind: anders 
wordt je ziek. 
 
Veel communicatie mislukt omdat we ons vooral tot het zakelijke aspect beperken.  
De andere aspecten zijn er ook, maar worden vaak niet benoemd en erkend. 
Het zakelijke aspect, de inhoud, is niet van belang als er expressief iets heel anders wordt 
gezegd. ‘Wat ben jij leuk.’ Dit betekent het tegendeel als het de reactie is van iemand waarmee 
een flauwe grap is uitgehaald. In mimiek en lichaamstaal wordt dan een heel andere boodschap 
gegeven: ‘Wat flauw.’  Sarcastisch, cynisch of humoristisch taalgebruik is voor veel mensen 
moeilijk te volgen. Zij herkennen vooral de letterlijke boodschap.  
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De Roos van Leary  
 
De Roos van Leary is genoemd naar de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Het model 
laat vooral zien hoe je met je eigen gedrag en taal gedrag en taal bij de ander uitlokt.  
Gedrag / taal kan worden ingeschaald op de verticale as dominant en volgzaam, en op de 
horizontale as vriendelijk en onvriendelijk. 
 
Dominante mensen zijn actief, ze nemen initiatieven, ze proberen te beïnvloeden en te 
beheersen. Volgzame mensen zijn passief, ze passen zich aan, ze zijn afhankelijk. 
Vriendelijke leiders en medewerkers (rechterhelft) willen aardig en behulpzaam zijn. De 
onvriendelijke aanvallers en verdedigers zijn meer wantrouwend en onverdraagzaam. 

 
Leary stelt dat vriendelijk gedrag vriendelijk gedrag uitlokt en onvriendelijk gedrag ook tot 
onvriendelijk gedrag leidt. Wat je zaait, zal je oogsten en actie geeft reactie. Met een bepaald 
gedrag kun je dus ander gedrag uitlokken.  Als iemand leiding geeft, dan komen er helpers. 
Als iemand aanvalt komen er verdedigers. Verdedigen leidt tot het optrekken van muren. Dit 
laatste kan ontaarden in een negatieve spiraal. Verdediging leidt tot hardere aanvallen en de 
oorlog is begonnen. Het antwoord hierop is een aanvaller begripvol tegemoet te treden. Dan 
doorbreek je het patroon. Van ik-gericht gedrag naar wij-gericht gedrag. 
 
Leary ziet vriendelijk gedrag ook als bereid tot samenwerken, terwijl het andere uiterste, 
onvriendelijk gedrag, leidt tot tegenwerken in het vinden van gemeenschappelijke oplossingen. 
 
Enneagrammen melden eveneens iets over communicatiestijlen. 
Er bestaat ook een indeling in zakelijk, emotioneel, creatief en nog iets. 
Voor al deze modellen geldt dat de meeste mensen een mengsel vormen. 
Ze zijn soms wat meer type 1 en dan weer type 3. Een beetje van dit en een beetje van dat. 
Toch is het goed om je iets te realiseren van je communicatiestijlen en erover na te denken. 
Wellicht leer je ervan en kun je communicatiestijl verbeteren. Sommige mensen kunnen 
assertiever worden, anderen kunnen beter gaan luisteren.
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Actiemodel voor geweldloze communicatie  
 
Het model voor geweldloze communicatie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog 
Marshall B. Rosenberg. Het is een vrij bekend en succesvol actiemodel. Als er dit of dat 
gebeurt, dan kun je dit of dat doen. Het Sprankmodel is een combi van actiemodel (luisteren, 
investeren, samenwerken) en onderzoeksmodel: Helderheid, mijn droom, jouw droom, balans. 
 
Een waarneming  veroorzaakt een gevoel. Ik zie en hoor een bliksemflits en ik word bang. 
Hierdoor ontstaat een behoefte , in dit geval aan veiligheid.  
Om deze behoefte gerealiseerd te krijgen is een strategie  nodig. Onder het bed verstoppen, 
stekkers uit het stopcontact trekken, bij pappa en mamma in bed kruipen. Zodra een strategie 
om communicatie met een ander vraagt, kan er een verzoek  worden gedaan.  
Helemaal compleet zou dit er als volgt kunnen uitzien: 
Mamma, het bliksemt, ik ben bang, ik wil niet alleen zijn, mag ik bij jou in bed slapen?  
Aan dit schema, waarneming gevoel        behoefte       strategie        verzoek   
wordt bovendien het begrip mededogen  toegevoegd.  
Misschien is mamma ook bang en kunnen we elkaar troosten.  
Het belang van het streven naar geweldloze en liefdevolle, zorgvuldige communicatie is 
natuurlijk enorm. Jij en de wereld om je heen worden er gelukkiger van. 
 

Directe communicatie en indirecte communicatie 
 
Communicatie kun je indelen in direct en indirect.  
Bij directe communicatie praten mensen met elkaar in dezelfde ruimte. Ze kunnen elkaar 
aanraken. Direct van mens tot mens. 
Dit is de meest complete vorm van communicatie. Alle zintuigen worden gebruikt, je kunt elkaar 
zelfs ruiken. Belangrijk bij angst, veiligheid en seksuele aantrekking.  
Telefoon wordt soms ook tot de directe communicatie gerekend, want zender en ontvanger 
nemen tegelijkertijd deel aan het communicatieproces. 
Telefoon is in ieder geval gemedieerde communicatie. Er zit een medium tussen voor opslag en 
doorgave: telefoon, brief, computer, microfoon, camera, televisie.  
E-mail is een vorm van indirecte communicatie, zoals een brief, maar de verschillen tussen 
deze twee zijn groot. E-mail is slordig en (vaak te) snel. Je mist het handschrift. Door de komst 
van e-mail verandert de waarde van brieven. Nu is een handgeschreven brief iets speciaals. 
 

De toekomst? 
Massacommunicatie is indirecte communicatie van één zender naar vele ontvangers. Media 
(dragers) zijn kranten, tijdschriften, radio, tv, websites. Er kan wel gemeenschappelijke 
betekenis ontstaan, maar de feedback van de ontvanger naar de zender is in principe beperkt.  
Ontvangers willen zelf ook zenden en daar is steeds meer ruimte voor dankzij internet. 
Facebook, blogs, Titter, Instagram, Pinterest, Whatsapp, Linkedin. Iedereen fotografeert alles 
via mobieltjes met de mogelijkheid (!) van vrijwel gelijktijdige wereldwijde distributie. Deze 
extreme democratisering van de media gaat ons in de toekomst veel opleveren. Aan de andere 
kant is het oppervlakkig en wie leest dit allemaal? Zelf wil ik liever minder achter een computer, 
tablet of smartphone en meer en meer directe, persoonlijke communicatie. 
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Alles is communicatie, de basisregels 
 
Niet communiceren is onmogelijk. Men zegt wel dat je door te ademen al communiceert, 
uitwisselt. Je communiceert dus altijd en met oefenen valt er op dit gebied nog veel te leren. 
Leren luisteren, leren interviewen, leren samenvatten, leren delen, leren opkomen voor je 
mening, leren presenteren. Er zijn basisvoorwaarden voor goede communicatie.  
 

• Zorg allereerst en altijd dat de sfeer zo ontspannen en veilig mogelijk is, anders wil men 
weg en wordt er niet geluisterd. 

• Een positieve, enthousiaste sfeer bereik je door de ander waardering te geven, door 
een persoonlijk, positief en echt verhaal te vertellen en door het stellen van 
geïnteresseerde vragen. Door aandacht te geven en te ontvangen. 

• Jouw enthousiasme, vertaald in lichaamstaal, toon en mimiek, dat is je kracht. 
• Ga er van uit dat je tot op zekere hoogte regisseur en gastheer/vrouw bent van het 

moment. Jij bent verantwoordelijk voor goede communicatie.  
Je zit op zijn minst een beetje aan het stuur. 

• Vertel één boodschap tegelijk en stel één vraag tegelijk. 
• Zoek en houd oogcontact. Zo kun je zien of je boodschap aankomt en wordt begrepen.  
• Wees zo persoonlijk en concreet mogelijk. Echte ervaringen, echte verhalen. 
• Luister meer en zeg minder! 
• Zorg voor dialoog. Een monoloog is geen communicatie. 
• Herhaal de antwoorden in je eigen woorden. Dan kom je erachter of je de reactie goed 

hebt begrepen en voelt de ander zich herkend en erkend. 
• Kies voor optimale helderheid en duidelijkheid. 
 

 
Basisregels voor onderhandelen  
 
Communicatie kun je theoretisch benaderen. Hoe werkt het? Je kunt er ook praktisch naar 
kijken. Wat kun je doen om beter te communiceren? Het actiemodel voor geweldloze 
communicatie maakt al duidelijk dat een verzoek beter werkt dan een eis.  
Voor onderhandelen, wat iedereen dagelijks doet, zijn succesvolle principes ontwikkeld. Met als 
resultaat dat er voor beide partijen een win-win situatie kan ontstaan.  
Het gaat om vijf hoofdregels die samen veel opleveren. 
 

• Scheid personen van zaken en scheid problemen en emoties van feiten. 
• Richt je op belangen in plaats van op standpunten. 
• Zoek naar oplossingen in wederzijds belang, win / win situaties.  
• Werk met objectieve criteria. 
• Probeer je in een ander te verplaatsen / verander het perspectief. Rollenspel. 
• Richt je op vooruitgang in de toekomst en niet zozeer op pijn en verlies in het verleden. 

 
Onderhandelen gaat uit van verschillende belangen. Dat is in onze wereld vaak het geval.  
Op langere termijn en in breder perspectief is er slechts een gemeenschappelijk belang: een 
gelukkige wereld. Hiermee zijn we terug bij het eerste segment uit het Sprankmodel: helderheid. 
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Variaties in het Sprankmodel 
 
Regelmatig worden er vragen over het Sprankmodel gesteld en suggesties gedaan. Een greep.  
Vraag:   Waarom zijn alle delen even groot?  

Mijn droom is toch heel klein tegenover alle andere dromen? 
Antwoord: Natuurlijk, maar voor mijzelf is mijn droom heel groot, ik weet niet beter. Een 
goede verhouding van mijn droom tegenover alle andere dromen, dat past onmogelijk in de 
illustratie van het model. Dat is een stofje in het heelal. 
 
Een andere leuke gedachte: alle dromen samen geven helderheid.  
Dat is ook een model, maar wel een ander model. 
Een model is een hulpmiddel, een schema van de werkelijkheid waardoor je vanuit een nieuwe 
of andere invalshoek naar de (jouw) werkelijkheid kunt kijken.  
Je kijkt door de spiegel van het model en daardoor neemt je begrip misschien toe en kijk je met 
een frisse blik. Een model helpt om afstand te nemen en om inzicht te krijgen. 
Een ondernemer voegde een keer ‘verantwoordelijkheid’  aan het Sprankmodel toe als een 
extra schil. In de doe helft speelt verantwoordelijkheid zeker een rol. 
 
Er zijn allerlei variaties op het Sprankmodel mogelijk: 
 

• Samenwerking als het ultieme doel bovenop wederzijdse dromen, luisteren, investeren 
en balans bieden. Met als basis helderheid. 

 
• Van binnen naar buiten is ook mooi.  

Vanuit je eigen heldere kern en je droom luisteren naar de droom van de ander, 
investeren, de balans bewaken en uiteindelijk samenwerken. 

 
• Vanuit twee dromen luisteren, investeren en in evenwicht blijven, zodat helderheid 

ontstaat en je kunt samenwerken. 
 
Wij hebben gekozen voor een cirkelvorm, omdat je dan telkens opnieuw op zoek gaat, op zoek 
mag naar die helderheid en er een permanente verbeterspiraal ontstaat. 
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Meer weten? 
 

 
Roeland Schweitzer geeft regelmatig interactieve vo ordrachten over het Sprankmodel.  
 
U kunt bellen voor een afspraak: 0343 452844 of mai len roeland@schworks.nl 
 
Websites:  Over het Sprankmodel: www.sprankmodel.nl  

Over communicatie: www.communicatiemodel.nl  
Over presenteren: www.speechen.nl  
Over de auteurs:  www.schworks.nl  
Over de Tao Te Tjing www.tekensvanleven.nl  

Boeken: 
Doelmatig communiceren, basisprincipes  Klaas Wiertzema 
De Tao Te Tjing     Lao Tse    
Ode van de olifant (over verhalen vertellen)  Jac Vroemen 
Creativiteit      Mihaly Csikszentmihalyi 
Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap Joseph Jaworski 
De Ander      Ryszard Kapuscinski 
De kunst van het geluk      Dalai Lama 
Open je hart      Dalai Lama 
De zeven spirituele wetten van succes   Deepak Chopra 
De creatiespiraal     Marinus Knoope 
Gerust in onzekerheid     Pema Chödrön 
De 8ste eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie Stephen R. Covey 
Presenteren is een feest    Roeland Schweitzer 
 
Films:    As it is in heaven. 
   What the bleep do we know. 
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Reis zonder landkaart 
 
 
De zoektocht naar helderheid is de reis van je leven. 
Uiteindelijk heb je geen model nodig. 
We sluiten dit Sprankschrift daarom heel graag af  
met een tekst hierover van David Hodges, 
trappist in de abdij op Caldey Island. 
 
 

 
 
 

 

Durf te beginnen 

aan de langste reis in een mensenleven, 

van je hoofd naar je hart. 

 

Ga de confrontatie aan 

met weggestopte herinneringen en angsten. 

Vertrouw alleen je hart als je de nacht ingaat 

en de schaduwen van je leven onder ogen ziet  

en uit het donker tevoorschijn haalt. 

 

Ontdek dat al je verdriet wordt genezen, 

al je angst van je wordt weggenomen, 

en je fantasie weer alle ruimte krijgt 

door de tedere kracht van de liefde. 

 

Je hart wordt weer een veilige plaats  

van geluk en schoonheid, 

van stil en verborgen verlangen 

naar het moment dat je ziel vleugels krijgt. 
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