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Twee gemiste oproepen van een onbekend nummer en een 
voicemail. Blijkbaar probeerde iemand me te bereiken op deze 
volle vrijdag. Ik had tijdens de les van mijn opleiding tot mindfulness-
trainer mijn telefoon, heel mindful, op flight mode gezet. Thuisgeko-
men was het tijd om 1233 in te toetsen. Ik hoorde direct de altijd weer 
vriendelijke stem: ‘Welkom bij Voicemail! U heeft één nieuw bericht!’ 
Ik werd nieuwsgierig. Wie zou mij gebeld hebben? Wat was er zo be-
langrijk? Van het bericht zelf werd ik minder vrolijk: ‘Mevrouw Bax, wij 
hebben u nu twee keer gebeld en u neemt niet op. Misschien is het 
beter dat u ons belt.’ Een schuldgevoel kwam in me op. Ik realiseerde 
me dat het bericht inhoudelijk niet zo vreemd was. Natuurlijk heeft het 
geen zin om mij 100 keer te bellen, omdat ik niet altijd in de gelegen-
heid ben om op te nemen. Toch bleef het bericht me niet lekker zitten. 
Toen ik terugbelde, kreeg ik dezelfde dame 
aan de lijn. Hoewel ik van de schone leitjes 
ben, haalde ze binnen enkele seconden wéér 
het bloed onder mijn nagels vandaan. Wat is 
dat toch? Zij doet haar werk, draait haar proto-
col af en heeft misschien zelfs een tele-
foonscript. Tóch kan ik geen woord meer van 
haar horen zonder dat een lichte agressie mij 
bekruipt. Wat als ze hetzelfde bericht op vrien-
delijke toon had gezegd? Hoe zou de bood-
schap dan zijn aangekomen? 

Slechts 7% van de communicatie wordt door woorden over-
gebracht, blijkt al uit oud onderzoek (Mehrabian, 1971). 55% 
van de communicatie vindt plaats via lichaamstaal en 38% 
via stemklank. Telefonisch valt het deel van de lichaamstaal weg 
en houd je dus een aardig asymmetrische verhouding tussen stem 
en taal over. Ik ervaar het belang van stemklank ook sterk als ik bij-
voorbeeld de huisarts bel voor een afspraak. De ene receptionist kan 
me het gevoel geven dat ik haar tot last ben. Alsof ze enkel een af-
spraak met me maakt, omdat ze anders op staande voet ontslagen 
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wordt. De andere receptionist kan me het gevoel geven dat ze het 
werkelijk een groot plezier vindt uitgerekend mij aan de telefoon te 
hebben en dat ze met veel liefde een plekje zoekt dat ook past in 
mijn volle agenda. Een wereld van verschil! 

Een minder vrolijk klinkende telefonist zal natuurlijk niet al-
tijd zelf een stem- of stemmingsklacht ervaren, maar de 
kans is aanwezig dat er vanuit de omgeving wel klachten 
over ontvangen worden. Stemcoaching kan nuttig zijn en het kan 
veel opleveren om (vocaal) te groeien. Ik heb bijvoorbeeld meerdere 
malen werklozen gecoacht die bij sollicitatiegesprekken steeds te 
horen kregen niet enthousiast over te komen. Het is mooi om te zien 
dat mensen groeien, wanneer je met hun stem aan de slag gaat. Een 
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‘Explore your voice. Imagine where it 
will take you’ was de slogan van de 
World Voice Day 2016 op 16 April. Op het 
Stimmsymposium in Hamburg gaf ik samen 
met zangeres en zangcoach Cordula Klein 
Goldewijk een lezing: ‘Sing with confidence’ 
(Nederlandse titel: ‘Zing Zeker’). Een lezing 

over onze multidisciplinaire aanpak voor podiumangst en andere on-
zekerheidsproblematiek rondom stem. 

‘Explore your voice. Imagine where it will take you…’ Waar 
zou het ons kunnen brengen als iedereen alleen nog positief ge-
stemde intonatie in zijn boodschap bracht? Ik fantaseer over een 
wereld vol mensen met droombanen, podiumbeesten, vriendelijk-
heid, compassie en wereldvrede…. Ach, ik heus ook gelukkig met de 
kleine dingen. Ik zou al heel tevreden zijn met een prettig voicemail-
bericht. 

Het is mooi om te 
zien dat mensen 

groeien, wanneer je 
met hun stem aan de 

slag gaat. 


