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respect

“Respect” is de rode draad door Emosan. Emotie en neurocommunicatie.

“Respect” van de Queen of Soul Aretha Franklin, werd een wereldhit in het 
midden van de golden sixties van de vorige eeuw. Via een spetterend liveoptre-
den in het Olympia in Parijs veroverde “Respect” de harten van de Parijzenaars 
en de Fransen. Ook de liveoptredens van Otis Redding en Tina Turner in het-
zelfde Olympia zorgden voor bekendheid in heel Europa.

Tina Turner verhoogde het testosterongehalte bij het mannelijke publiek door 
in haar emotioneel superexplosieve versie van “Respect” het soulrecept “You’ve  
got to have soul to do it” toe te voegen. Ten slotte zorgde de film “The Blues 
Brothers 2000” er aan het einde van de vorige eeuw voor dat “Respect” over de 
hele wereld bekend werd bij de huidige generatie.

In “emosan” herkent u het woord “emotie”, “san” betekent in het Japans “res-
pect”. Binnen de context van interpersoonlijke relaties – die de kern vormen 
van dit boek – staat emosan voor respect voor de emoties van onze gespreks-
partner én voor onze eigen emoties. 

Aan het begin van een woord betekent “san” in het Japans “drie”. De emosan 
neurocommunicatie-aanpak bestaat dan ook uit drie stappen, die we in detail 
zullen bespreken. In de eerste stap wordt toegelicht hoe we op diverse commu-
nicatiemomenten en ten opzichte van verschillende personen onze eigen emo-
ties kunnen herkennen. Bij een tweede stap wordt in kaart gebracht hoe we, 
op basis van ons eigen gevoel, (onbewuste) emoties kunnen traceren bij onze 
gesprekspartner. In een derde fase wordt besproken hoe we, door gebruik te 
maken van specifieke emosan-aanpassingen, een goed gevoel kunnen creëren 
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bij onze gesprekspartner, wat zal leiden tot een betere luisterbereidheid, ver-
mindering van het aantal communicatiestoringen en emotionele conflicten, en 
uiteindelijk tot een optimalisatie van interpersoonlijke communicaties.

“neurocommunicatie” zal ik definiëren als het aanpassen van onze manier van 
communiceren aan wat er gebeurt in de hersenen van onze gesprekspartner op 
het moment dat we met hem of haar communiceren.

Het concept Emosan staat dus voor het respecteren van onze eigen emoties 
en die van onze gesprekspartners. Na miljoenen jaren van evolutie blijven 
emoties een fundamentele rol spelen in onze interpersoonlijke communi-
catie en relaties. Op dat gebied zijn mensen nog niet zo veel geëvolueerd. 
Wat wel essentieel veranderd is, zijn de wetenschappelijke inzichten die we 
vandaag hebben over de vele onbewuste processen die in onze hersenen ge-
orchestreerd worden bij het in leven houden en voortplanten van onze soort. 
Emoties en gevoel spelen hierbij een essentiële rol, in de meeste gevallen 
buiten het bewustzijn om.

“Emosan” staat ook voor respect voor de duizenden onderzoekers die vaak hun 
leven lang gewerkt hebben aan het tot stand komen van deze nieuwe research 
bevindingen.

Dit boek belicht vanuit diverse invalshoeken – biologie, genetica, psycholo-
gie, sociologie, antropologie, evolutionaire psychologie, psychologie van het 
onbewuste, neurologie en cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschap-
pen – de interacties tussen emoties, gevoel, bewust en onbewust gedrag. Deze 
interacties hebben de fascinerende eigenschap dat ze zowel kunnen leiden tot 
schitterende creaties als tot desastreuze gevolgen. Een beetje het verhaal dus 
van Ike en Tina Turner, maar misschien ook wel het verhaal van de “up and 
down” golfbewegingen in ons eigen leven, waar we vaak met “ons verstand niet 
bij kunnen”.

Wat kan u verwachten van Emosan?

Dit boek is er gekomen op verzoek van de vele deelnemers, uit ondertussen 
meer dan honderd verschillende bedrijven, die me tijdens diverse trainingen 
en seminars met hun “gezond verstand” en uit pure interesse bleven bestoken 
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met vragen rond het belang van emoties binnen de context van interpersoon-
lijke relaties. Voor commercieel gerichte mensen ging het dan over de relaties 
met hun klanten. Voor managers ging het over de communicatie met hun me-
dewerk(st)ers en collega’s. Emosan. Emotie en neurocommunicatie geeft op een 
wetenschappelijk gefundeerde manier antwoorden op de meest gestelde vra-
gen. Wie meer informatie wil over de besproken thema’s, vindt aan het einde 
van dit boek een overzicht van de geraadpleegde literatuur.

Emosan. Emotie en neurocommunicatie gaat over recent wetenschappelijk on-
derzoek rond de werking van de hersenen en het belang van (onbewuste) emo-
ties en gevoel, maar is geschreven door wat één van de deelnemers aan mijn 
eerste Emosan-workshops omschreef als een “hersenresearcher die toevallig 
ook management consultant is”. Tijdens mijn twintigjarige persoonlijke stu-
die van wetenschappelijk onderzoek en bij het schrijven van dit boek, ben ik 
steeds blijven denken in functie van de uitdaging als management consultant. 
Ik heb continu gezocht naar het antwoord op de vraag van klanten en deelne-
mers: “What’s in it for me?”. Wat kan ik er persoonlijk mee doen, wat kunnen 
mijn collega’s en bedrijf ermee doen? Hoe kan ik de emosan-aanpak gebruiken 
binnen mijn eigen interpersoonlijke relaties, zowel professioneel als privé? Wat 
kan ik er concreet mee doen?

Emosan. Emotie en neurocommunicatie gaat over emotionele aspecten van 
interpersoonlijke relaties en de manier waarop (onbewuste) emoties erop in-
spelen. In mijn 25-jarige carrière als management consultant heb ik een paar 
duizend mensen in mijn trainingen en seminars gehad. Omdat ik als externe 
niet verbonden was aan hun bedrijf, hebben ze me vaak verhalen verteld die ze 
aan niemand kwijt konden. Ik heb gedaan wat in die situaties het beste is: een 
luisterend oor bieden. Zo hebben ze me duizenden verhalen verteld. Door al 
die verhalen liep een rode draad: het ging bijna altijd over emoties, over com-
municatie, over de behoefte die ze hadden aan een luisterend oor.

Ooit heb ik, in opdracht van een groot overheidsbedrijf, gesprekken gevoerd 
met zestig mensen uit diverse afdelingen van het bedrijf rond één thema: de 
onzekerheid naar de toekomst toe. U kan zich niet inbeelden wat ik in die 
gesprekken gehoord heb. Mensen kwamen met hun levensverhaal, met lijvige 
dossiers, met spiekbriefjes van collega’s die instructies hadden doorgegeven 
van wat verteld moest worden. Ik heb volwassen mensen zien huilen, vloeken, 
dreigen … en uitspraken gehoord als: “Ik werk al 25 jaar in dit bedrijf. Het is 
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de eerste keer dat iemand me iets vraagt. Ginder boven in hun glazen toren 
weten ze niet wat er hier gebeurt. Ze weten niet wat ze ons aangedaan hebben.” 
Duizend pagina’s heb ik vol geschreven met hun verhalen, hun verzoeken en 
verwachtingen. De rode draad door al die verhalen was dezelfde: emotie en 
communicatie.

Emoties vormen al miljoenen jaren de basis van communicatie tussen mensen. 
Emoties en communicatie waren er ook al lang voordat taal zich heeft ontwik-
keld. Emoties zijn evolutionair ontstaan als onbewuste automatische reacties 
die ons helpen te overleven. Ze deden dat reeds bij onze voorouders toen ze 
nog als jager-verzamelaars rondtrokken en vormen nog steeds de basis om te 
overleven in onze huidige samenleving. 

Emoties en communicatie zijn namelijk een sociaal bindmiddel dat ons helpt 
om als individu én als groep te overleven binnen een sociale omgeving. Zon-
der emoties zouden we niet zijn waar we nu zijn. Sociale relaties spelen een 
essentiële rol in ons leven en overleven. Gebrek aan sociale contacten, soci-
ale uitsluiting en er niet bij horen activeren dezelfde neurale netwerken als 
fysieke pijn. De zestig mensen en de vele anderen naar wie ik geluisterd heb, 
leden dus werkelijk. Sociale, emotionele pijn doet werkelijk pijn. Het is dus 
niet zomaar dat mensen na een verbroken relatie of een ontslag zeggen dat 
ze een gebroken hart hebben. Als we pijn hebben, proberen we daar iets aan 
te doen. We gaan naar een dokter. We zoeken verzorging. Als mensen sociale 
pijn hebben, zoeken ze ook naar oplossingen. Als ze die niet vinden binnen 
hun vertrouwde werkomgeving, worden ze ziek of verlaten, soms met pijn in 
het hart, het bedrijf. Het is dus niet te verwonderen dat slechte communicatie 
(met de baas, collega’s of klanten) genoemd wordt als één van de voornaamste 
oorzaken wanneer mensen een bedrijf verlaten.

Emosan. Emotie en neurocommunicatie gaat niet over leiderschap, maar over 
emotionele aspecten van interpersoonlijke relaties en de vaak voorspelbare 
manier waarop emoties daar veelal onbewust een invloed op uitoefenen. Met 
interpersoonlijke relaties worden de relaties tussen twee individuele personen 
bedoeld binnen diverse contexten: man-vrouw, vriend-vriendin, ouder-kind, 
collega-collega, manager-medewerk(st)er, verkoper-klant. In dit boek wordt 
vooral aandacht besteed aan interpersoonlijke relaties binnen de privéomge-
ving. In: Christian Henrard (2013) “Emosan. Emoties in verkoop en manage-
ment” (Antwerpen-Apeldoorn: Garant), wordt uitgebreid ingegaan op de in-
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terpersoonlijke relaties binnen een professionele context, met name de relaties 
tussen verkopers en hun klanten en de communicatie van managers met hun 
medewerkers.1 Binnen deze context wordt ook dieper ingegaan op selfma-
nagement, het reguleren van onze eigen emoties.

Vanuit uw eigen ervaring kent u het verschil tussen positieve en negatieve 
emoties, die u respectievelijk een goed of een slecht gevoel geven. U zult zelf 
al ondervonden hebben dat uw emoties een invloed kunnen hebben op uw 
prestaties. Als u zich goed voelt, gaat alles gemakkelijker. U zult creatiever zijn, 
uw probleemoplossend vermogen zal hoger liggen. Als u zich niet goed voelt, 
zult u vaak merken dat uw creativiteit niet zo vlot loopt, dat het allemaal wat 
stroever en trager gaat. In dit boek wordt vanuit wetenschappelijk onderzoek 
verduidelijkt waarom negatieve emoties “machtiger” zijn dan positieve emo-
ties, waarom “slecht” zwaarder doorweegt dan “goed” en waarom negatieve 
emoties, zoals angst, ons probleemoplossend vermogen en onze creativiteit 
volledig kunnen uitschakelen. 

Het verband tussen goed gevoel, creativiteit en innoverend vermogen wordt 
uitgebreid behandeld in: Christian Henrard (2013) “Emosan. Emoties, creativi-
teit en innovatie” (Antwerpen-Apeldoorn: Garant), waarin ook aandacht be-
steed wordt aan effectieve beslissingname, creatief denken en stresspreventie.2 
Een van de belangrijkste onderzoeksresultaten in verband met goed gevoel is 
dat binnen de homeodynamische organisatie van onze hersenen (die we be-
spreken in hoofdstuk 3), een toestand van “goed gevoel” ontstaat op momen-
ten dat we ons niet slecht voelen. Daarnaast heeft onderzoek in de sociale psy-
chologie (zie hetzelfde hoofdstuk) aangetoond dat mensen een fundamentele 
behoefte hebben om tot een groep te behoren waar geen problemen en geen 
emotionele conflicten zijn. Plaatsen we deze onderzoeksbevindingen naast het 
gegeven dat mensen, als ze een bedrijf verlaten, gebrek aan communicatie als 
één van de voornaamste oorzaken vermelden voor hun vertrek, dan geeft dat 
een interessante invalshoek voor het bedrijfsleven.

Het goede nieuws is dat wetenschappelijk onderzoek ook duidelijk gemaakt 
heeft wat er moet gebeuren om mensen een goed gevoel te geven. Aangezien 
negatieve emoties machtiger zijn dan positieve emoties, is het essentieel om een 
klimaat en een bedrijfscultuur te scheppen waarin negatieve emoties, commu-
nicatiestoringen en emotionele conflicten zo veel mogelijk worden vermeden of 
op een effectieve manier snel worden aangepakt. Dat vertaalt zich in een eerste 
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concreet emosan-neurocommunicatieadvies: maak zelf geen emotionele fouten. 
Ik besef dat deze boodschap niet de positieve boodschap is die bedrijven willen 
uitdragen, maar vanuit wetenschappelijk onderzoek is dit de meest efficiënte en 
effectiefste strategie. Deze emosan-neurocommunicatiestrategie kost bovendien 
geen geld. Ze vraagt alleen een aantal mentale inspanningen zowel bij mede-
werkers, managers als bedrijven. Dit is de echte Emosan neurocommunicatie 
challenge: zorg ervoor dat uw mensen zich niet slecht voelen. Via inzicht in de 
onbewuste en bewuste werking van de hersenen geeft Emosan. Emotie en neuro-
communicatie u de concrete tools om dit te realiseren.

Emosan. Emotie en neurocommunicatie

Dit boek is opgebouwd in twee delen: emosan-respect en emosan-neurocom-
municatie. 

Het eerste deel, emosan-respect, gaat in op recent wetenschappelijk onderzoek 
rond de werking van de hersenen en het belang van (onbewuste) emoties en 
gevoel. Deze inzichten worden geïllustreerd via concrete voorbeelden uit het 
bedrijfsleven. 

In hoofdstuk 1, “Neurowetenschappen en de bedrijfswereld”, trek ik een paral-
lel tussen ontwikkelingen die zich de laatste halve eeuw hebben voorgedaan in 
de bedrijfswereld, en de evolutie van het onderzoek rond de werking van de 
hersenen en het belang van emoties. Mijn zoektocht zal me doen balanceren 
tussen het (te) groot belang dat in het bedrijfsleven nog steeds gehecht wordt 
aan het rationeel denken, dat sinds Descartes door velen nog altijd als superi-
eur beschouwd wordt, en het onderkend belang van emoties.

In hoofdstuk 2, “De hersenen als informatieverwerkingssysteem”, zullen we 
zien dat de verwerkinig van informatie in onze hersenen gebeurt via een com-
plex systeem van synapsen en neurale netwegen dat hersenprocessen activeert 
die voornamelijk plaats vinden buiten ons bewustzijn. Onbewuste processen 
zijn betrokken in meer dan 99 procent van de informatieverwerking in onze 
hersenen, ook als we “rationeel denken”. 

In hoofdstuk 3, “Homeodynamische organisatie van emoties”, zal ik het belang 
omschrijven dat emoties al miljoenen jaren hebben bij het in evenwicht hou-
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den van de natuurlijke overlevingsprocessen in ons lichaam en onze hersenen. 
Hierbij zullen we zien dat goed gevoel binnen ons organisme ontstaat als we 
ons niet slecht voelen en welke implicaties dit kan hebben op bedrijfsstrate-
gieën.

In hoofdstuk 4, “De macht van emoties”, zal ik emoties definiëren als automati-
sche, door miljoenen jaren van evolutie ontstane reacties die ons helpen overle-
ven in situaties waarin we geen tijd hebben om na te denken. Daarbij zal ik verder 
ingaan op wat er precies gebeurt in onze hersenen op het moment dat zich emo-
ties voordoen. U zal ontdekken waarom u vaak het gevoel hebt “tegen een muur 
te praten” en “er niet door te geraken”. Ik zal u daarbij voorstellen om te stoppen 
met managen en te stoppen met verkopen. Door het waargebeurde verhaal van 
Sophie (de naam is veranderd) zal ik illustreren hoe aangeleerde angst kan ont-
staan binnen een managementcontext en hoe machtig emoties werkelijk zijn.

In hoofdstuk 5, “Evolutie van menselijke communicatie: emoties waren er lang 
voor taal”, neem ik u mee op reis, terug in de tijd, naar 200 miljoen jaar gele-
den, de periode waarin emoties de bakermat begonnen te vormen voor onze 
menselijke communicatie. We zullen zien hoe, na miljoenen jaren van evo-
lutie, emoties nog steeds de basis vormen voor onze huidige communicatie, 
terwijl taal pas heel recent is ontstaan. 

In hoofdstuk 6, “Emotie als communicatietool”, bespreek ik de paradox van het 
tijdperk van de informatietechnologie: waarom kan meer informatie leiden tot 
minder communicatie?

Hoofdstuk 7, “De Emosan Harmony Challenge. Laat mannen en vrouwen doen 
waar ze goed in zijn: samenwerken”, begint op een mooie muzikale zomeravond 
“Antwerpen zingt” en neemt u mee van de Afrikaanse savanne over de land-
bouwrevolutie van 10.000 jaar geleden, naar de verschillen die recent weten-
schappelijk onderzoek heeft vastgesteld tussen mannelijke en vrouwelijke herse-
nen. En die (gemiddelde) verschillen zijn er: ze zijn gekoppeld aan empathizing 
en systemizing systemen in de hersenen van zowel mannen als vrouwen. Deze 
systemen samen laten werken kan leiden tot veel synergie in het bedrijfsleven.

In het tweede deel van dit boek zullen we zien hoe recent wetenschappelijk 
onderzoek kan bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van onze interper-
soonlijke relaties en het daarmee gepaard gaand goed gevoel. 
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Met het emosan-referentiekader stel ik in hoofdstuk 8, “Het emosan-referen-
tiekader. Voorspelling van onbewuste gedragingen binnen interpersoonlijke 
relaties”, een zelf ontwikkeld model voor van inzicht in onbewuste emotio-
nele gedragingen, dat ons kan helpen bij het voorspellen van onbewust ge-
drag binnen de context van interpersoonlijke relaties. Dit model integreert 
de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken die in het eerste deel van 
dit boek worden besproken. Op basis van het emosan-referentiekader zal de 
emosan-communicatieaanpak in drie stappen gedetailleerd besproken wor-
den. Vertrekkend van dit model zullen we zien hoe we in een bepaalde situatie 
en ten opzichte van een bepaalde persoon, op basis van ons eigen gevoel, snel 
onze eigen emoties kunnen herkennen en die van onze gesprekspartner. Ver-
volgens bespreken we hoe we ons op een emosan-manier kunnen aanpassen 
aan zijn of haar emotionele verwachtingen, zodat hij of zij daarbij vooral geen 
slecht gevoel heeft. Op die manier kan de emosan-communicatieaanpak direct 
bijdragen tot een goed gevoel voor beide gesprekspartners.
 
In hoofdstuk 9, “Emotie en neurocommunicatie. Het emosan-referentiekader 
in interpersoonlijke relaties”, zullen we de toepassing van het emosan-referen-
tiekader illustreren om in diverse communicatiemomenten onbewust gedrag 
van onze gesprekspartner te voorspellen. Die communicatiemomenten zal ik 
omschrijven via 6 emosan-posities op het emosan-referentiekader, waarbij elke 
emosan staat voor een emotie of een groep van aanverwante emoties en de 
daaruit voortvloeiende en voorspelbare onbewuste gedragingen. Hierbij zal ik 
neurocommunicatie definiëren als het aanpassen van onze manier van commu-
niceren aan wat er zich afspeelt in de hersenen van onze gesprekspartner op het 
moment dat we met hem of haar communiceren. Vanuit respect voor de emoties 
van onze gesprekspartner zal emosan-neurocommunicatie leiden tot een ver-
mindering van het aantal communicatiestoringen en emotionele conflicten en 
een daadwerkelijke verhoging van het goed gevoel van beide gesprekspartners.

In het afsluitend hoofdstuk 10, “Verhoog uw persoonlijke effectiviteit door 
emosan-neurocommunicatie”, vat ik samen hoe emosan-neurocommunicatie 
een concrete tool kan vormen voor het verhogen van uw persoonlijke effecti-
viteit in diverse communicatiemomenten.


