
O
f onze samenleving gebaat

is bij meer empathie – ‘in-

levingsvermogen’, het ver-

mogen om de emoties van

anderen te kunnen meevoe-

len en de situatie van ande-

ren te begrijpen – dat is voor John

Rijsdijk al geen vraag meer. Rijsdijk,

coach en interim-manager, ziet het dage-

lijks om zich heen. ,,Als je collega op

jouw vraag ‘hoe was je vakantie?’ ant-

woordt: ‘best wel leuk’, wat doe je dan?

Dat ‘best wel’, daar zit iets achter, dat

voel je. In de praktijk zie je dat mensen

vaak hun schouders ophalen en gewoon

doorlopen. En een kans missen om op

een ander, hoger niveau met elkaar te

praten.”

Rijsdijk gelooft in de kracht van inle-

vingsvermogen. Het maakt relaties stevi-

ger en dieper, het levert energie op en

maakt een maatschappij sterker. Alleen:

de westerse samenleving raakt het lang-

zamerhand kwijt. Uit Amerikaans onder-

zoek blijkt dat jongeren 40 procent

minder empathisch zijn dan dertig jaar

geleden. Barack Obama verkondigde in

dat verband al eens dat er erg vaak over

het begrotingstekort, maar veel te weinig

over het ‘empathietekort’ wordt gespro-

ken. Want als we niet in staat zijn ons te

verplaatsen in de gedachten van het hon-

gerige kind, de ontslagen metaalarbeider

of ‘andersdenkende’, dan dreigt een on-

leefbare samenleving, aldus de president.

Die noodkreet komt niet uit de lucht

vallen, stelden ook de Amerikaanse on-

derzoekers. In onze selfie-maatschappij,

waarbij je kunt wegzappen van je vele

(sociale-media)vrienden als je even geen

zin hebt om je in hun problemen te ver-

diepen, wordt empathie al gauw gezien

als tijdverspilling. Rijsdijk: ,,Empathisch

gedrag zijn we deels kwijtgeraakt door

onze vluchtige wereld. Ik ben van origine

ICT’er en dus eigenlijk blij met de sociale

media. Maar intussen zit bijna iedereen

op schermen te kijken in plaats van een

gesprek met elkaar aan te knopen. Laat

staan dat je actief luistert, dat je op-

rechte interesse toont voor een ander.”

REVOLUTIONAIR

Obama is niet de enige bezorgde wereld-

burger. De auteurs Simon Baron Cohen

(Nul empathie, 2012), Roman Krznaric

(Empathie, een revolutionair boek, 2014)

en Frans de Waal (Een tijd voor empa-

thie, 2009/heruitgave 2015) zijn ‘aanvoer-

ders’ van een reeks schrijvers die het

belang van (meer) empathie in onze

samenleving van de daken schreeuwen.

De rode draad in die publicaties: meer

inlevingsvermogen komen je relaties, je

creativiteit, de sfeer en productie op

werkvloeren en ‘de wereld’ ten goede.

En in het geval van De Waal: hoera, zelfs

dieren vertonen sociaal, onbaatzuchtig

gedrag en komen daarmee verder in het

leven. Zo stellen chimpansees en bono-

bo’s elkaar na een conflict gerust en hou-

den zo de groep bij elkaar. Dus waarom

zouden wij (mensen) dat gedrag niet wat

vaker laten zien?

Ook Facebook-baas Mark Zuckerberg

bemoeide zich er onlangs mee. Tot voor

kort was er alleen de befaamde ‘vind-ik-

leuk-knop’; nu hebben gebruikers meer

knoppen tot hun beschikking en kunnen

ze ook ‘verbluft’ of ‘boos’ aan een bericht

toevoegen. Dat alles is bedoeld om meer

empathie te tonen, aldus Zuckerberg.

Paul van Lange, hoogleraar sociale

psychologie

aan de VU

met empa-

thie als

aandachts-

gebied, is

daar scep-

tisch over.

,,Die like-

knop van

Facebook

was zo gek

nog niet, vooral omdat hij eenduidig is.

Maar met het toevoegen van allerlei emo-

ticons ontstaat niet automatisch méér

empathie. Er komt vooral meer ruis op

de lijn. Want ben je boos of verbluft om

de inhoud van een bericht of omdat ie-

mand dat bericht met je deelt? Wat dat

betreft zou ik eerder pleiten voor een

specifieke empathie-knop. Daarmee zeg

je: ‘ik leef met je mee’, daar kan ook wei-

nig misverstand over bestaan.”

Van Lange, naar eigen zeggen ‘gemid-

deld empathisch’, plaatst nog een andere

kanttekening. Empathie tonen via social

media is sowieso lastig, omdat non-ver-

bale signalen ontbreken: een druk op de

knop ‘vind ik leuk’ bij een bericht over

hulp aan vluchtelingen is zo gedaan.

Maar doe je dat omdat je hart breekt

bij het zien van zoveel ellende, of druk

je gedachteloos op die knop omdat je
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