
 
Verbindende Communicatie werkt. 



Meer dan10 jaar  
Verbindende 

Communicatie 



Hier werkt Verbindende 
Communicatie 



getuigenissen 



getuigenissen 



Doel van  
Verbindende Communicatie  

� Effectief communiceren. 
� Veel van anderen gedaan krijgen. 
� Kwaliteit en efficiëntie. 
� Zelfzorg. 
� Duurzame oplossingen. 



Verwachtingen naar de 
training? 

� Qua inzichten? 
� Qua vaardigheden? 
� Andere verwachtingen? 
 
� Hoe leer ik het beste?  
 



Programma  

� De vier bouwstenen 
� Verbindend spreken 
� Verbindend luisteren 
� Problemen oplossen 
� (Verbindende Besluitvorming)  



Welkom    
 
� Naam  
� Professionele rollen 
� Energie booster 



Wat spreken we af over? 

� Tijd? 
� Vertrouwelijkheid? 
� Feedback geven tijdens de sessie? 
� Gsm’s, foto’s? 



Profiteer van deze training! 

� Onderzoek wat voor jou bruikbaar is. 
� Stel vragen. 
� Wees het oneens. 
� Luister met een open mind. 



Voorbeeld  





Te vermijden als je effect wil  
hebben met je communicatie… 

verwijten moeten 



Communicatie werkt als ze … is 

gelijkwaardig 

duidelijk uitnodigend 

heen en weer 



5 voorwaarden à vlot toepassen 



Uitgangspunten Verbindende 
Communicatie 

� Communicatie/handelen à vervullen 
van behoeften 

� Gevoelens = info à behoeften 
� Oordelen horen à zin weg om er 

samen uit te geraken 
� Trager communiceren = sneller 



Wat is Verbindende 
Communicatie niet? 

� Macht uitoefenen 
� Mensen om de tuin  

leiden 
� Bij de pakken blijven zitten 



Drie basisprocessen 

Bewuste Interne Dialoog  

Verbindend Luisteren Verbindend Spreken 



Verkennen van 
behoeftes 



behoefte 
oplossing/
strategie 



bewegen wandelen 

dansen 

fietsen   zwemmen 

judo 

joggen 

Een behoefte à (oneindig) veel concrete 
strategieën 



Verkennen van de wereld 
van behoeften 



variatie 
spelen 

veiligheid 
zekerheid 

liefde 
contact 

groeien 
leren 

zingeving 
bijdragen 

 



� Rangschik de kaartjes volgens de vijf 
clusters. (maak eventueel nog een zesde 
cluster bij) 

� Leg de belangrijkste behoefte bovenaan 
per cluster. 

� Leg de belangrijkste cluster bovenaan. 



Be
la

n
g

rijk 

Gemakkelijker te vervullen 

O
n

b
e

la
n

g
rij

k 
 

Moeilijker te vervullen 



variant 

� Verdeel de kaartjes 
� Doe de helft weg 
� Leg de overblijvende behoeften: 

� Volgens belangrijkheid 
� Volgens moeilijkheidsgraad 



Geef een kleurtje aan de 
behoefte die voor jou het 

belangrijkste is. 



Behoeften 

� Een behoefte is een abstracte waarde: 
� Niet gekoppeld aan een persoon 
� Niet gekoppeld aan een concrete oplossing 

 



loonsopslag 

Behoefte of concrete 
oplossing? 



stiptheid bij het beginnen van meetings 

Behoefte of concrete 
oplossing? 



hulp bij mijn taken 

Behoefte of concrete 
oplossing? 



een brood kopen 

Behoefte of concrete 
oplossing? 



een overleg plannen  
om een probleem aan te pakken 

Behoefte of concrete 
oplossing? 



Gevoelswoordenschat bij 
Verbindende Communicatie    

Hoe voel jij je in deze situaties? 

Je ontdekt dat bepaalde informatie  
is achter gehouden… 



Je ‘moet’ iets doen  
waar je geen geen zin in hebt… 



Je zegt iets in een meeting, niemand reageert… 



Je baas zegt: 
“Je moet naar een training gaan.” 



Gevoelstaal 

� Sorteren van gevoelswoorden 
� Geef elke soort een passende (creatieve) 

naam 
� Wanneer heb je welke gevoelens? 



6 categorieën van 
verbindende gevoelstaal 



Gevoelstaal 
� Verbindende gevoelstaal (evalueren 

behoeften) 
� prettige (à behoeften vervuld) 
� onprettige (à behoeften komen te kort) 

� Verwijtende gevoelstaal 
�  iemand de schuld geven voor wat jij voelt 



Oefening  

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 

Iemand zegt:  
“Ik voel dat je iets achterhoudt…” 



Oefening  

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 

Iemand zegt: “Ik ben bezorgd.” 



Iemand zegt: “Ik voel me genegeerd.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Jij maakt me boos.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik voel me onfair behandeld.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Jij doet me veel verdriet.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik ben ongerust.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik voel me bedrogen.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik voel me gefrustreerd.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik vind het heel jammer…” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt:  
“Ik heb het gevoel dat je me voor de gek houdt.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Het spijt me heel erg.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: Ik ben erg opgelucht.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik voel me gebruikt.” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Dit voelt niet fijn aan…” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Iemand zegt: “Ik vind het zeer aangenaam…” 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal? 



Verwijtende gevoelstaal 
à behoeften 

� Buitengesloten à ??? 
 ergens bij horen, communicatie, contact 

� Gebruiktà??? 
 openheid, dialoog 

� Genegeerd à???  
 contact, overleg, dialoog 

� Bedreigd à ??? 
 veiligheid, privacy 



Boos? 

� Koppel gevoelens en varianten van boos aan de 
achterliggende behoefte 



Observaties, 
interpretaties, oordelen 

� Wat is het verschil tussen:  
� een observatie 
� een interpretatie  
� een oordeel 







� Observatie 

�  Interpretatie 

� Oordeel/verwijt  







Oefening  

Is de uitspraak een observatie, een 
interpretatie of een verwijt? 

Iemand zegt: “Je werkt alles maar half af.” 



Oefening  

Is de uitspraak een observatie, een 
interpretatie of een verwijt? 

Iemand zegt: “Jij maakt me een verwijt.” 



Oefening  

Is de uitspraak een observatie, een 
interpretatie of een verwijt? 

Iemand zegt: “Je loopt er  
niet gemotiveerd bij…” 



Oefening  

Is de uitspraak een observatie, een 
interpretatie of een verwijt? 

Iemand zegt: “Je zet me serieus onder druk.” 



Oefening  

Is de uitspraak een observatie, een 
interpretatie of een verwijt? 

Iemand zegt:  
“Je hebt altijd een antwoord klaar.” 



Oefening  

Is de uitspraak een observatie, een 
interpretatie of een verwijt? 

Iemand zegt: “Je komt nooit op tijd.” 



Criteria bij een efficiënt verzoek 

� Concreet   
� Plustaal 
� Gaan voor een volle ‘ja’ 



2 soorten verzoeken 

� Verbindend verzoek 
�  “Hoe is dit voor je om te horen?” 
�  “Hoe voelt dit voor jou?” 

� Oplossend verzoek 
� Wil je me uitleg geven zodat ik kan begrijpen? 
� Wil je de vaatwasser uitladen?  



“Was-ik-duidelijk?”-verzoek 

� “Voor de duidelijkheid, kun jij in je eigen 
woorden zeggen wat je gehoord hebt?” 

� “Kan ik even checken of ik duidelijk was? 
Kun je zeggen wat jij begrepen hebt?” 



Ok als verzoek? 

Wil je wat aandachtiger zijn tijdens de meetings? 



Ik hoor graag hoe jij hierover denkt… 

Ok als verzoek? 



Ik wil dat je stopt met roddelen… 

Ok als verzoek? 



Wil jij de materialen sorteren in het magazijn? 

Ok als verzoek? 



Wil je een beetje opletten als je iets doet? 

Ok als verzoek? 



Wil je aub ophouden met zo negatief te zijn? 

Ok als verzoek? 



Je moet op je post blijven! 

Ok als verzoek? 



Hoe kunnen we de fouten A en B voorkomen? 
 

Ok als verzoek? 



Wil je de veiligheidsvoorschriften  
beter naleven? 

Ok als verzoek? 



Is het ok dat jij de poetsdienst coördineert  
tijdens het weekend? 

Ok als verzoek? 



    Doe eens normaal!!! 

Ok als verzoek? 



Je moet dit weekend komen werken. 

Ok als verzoek? 





Oefenen, oefenen, oefenen 



Uitwerken van 2 situaties 

� Eentje waar je dank u zegt 
� Eentje waar je iets vraagt 



Persoonlijke situaties om 
VC te oefenen 
  Je boodschap komt niet aan… 
 of 
  Anderen doen niet wat jij wil… 
 of 
  Een situatie waar je niet gelukkig bent 
 of 
  Een situatie waar je boos wordt op anderen 
 of 
  Je wil dat er naar je geluisterd wordt 
 of 
  Je wil iemand laten weten dat je ergens content 

over bent. 



Hoe reageer je op de ‘nee’ 
van de ander na jouw 
verzoek? 



Je vraagt iets op een verbindende manier 
en de ander zegt… 

� Nee, dat doe ik niet. Ik heb daar geen tijd voor. 
 



Je vraagt iets op een verbindende manier 
en de ander zegt… 

� Als jij iets vraagt, dan moet het. En als ik iets 
vraag… 



� Ben je niet beschaamd om dit te vragen…? 
 

Je vraagt iets op een verbindende manier en de 

ander zegt… 



Je vraagt iets op een verbindende manier 
en de ander zegt… 

� Waarom spreek jij zo speciaal? Ben je op cursus 
geweest? 



 ik zeg A... en ik zeg B... 

en ik zeg A... en ik zeg B... 

en ik zeg A... en ik zeg B... 

en ik zeg AA... en ik zeg Bee... 



 ik zeg A... en ik zeg B... 

zeg je B...? 

 ik zeg C... en ik zeg D... 

zeg je D...? 

 ik zeg E... en ik zeg F... 



Empathisch luisteren naar een 
‘Nee’ 

� Raad naar de behoefte (= de ‘ja’) achter 
de ‘nee’ 

� Formuleer eventueel verzoek dat rekening 
houdt met de behoefte van de ander 

� Zoek een andere oplossing voor je 
behoefte 



Luisteren op 4 manieren… 
Oordelend over de 

ander 
Oordelend over 

mezelf 
 

Empathie voor 
mezelf 

Empathie voor de 
ander 

 



Verbindend luisteren?  
� Vertaal oordelen en raad  naar 

gevoelens en behoeften. 
� Eerst luisteren en dan spreken. 
� Eerst de behoefte, dan de 

oplossing. 



Verbindend luisteren?  

� Voelt je …? 
 
 

� Heb je behoefte aan...? 



Verbindend luisteren is niet…  
� Sympathie (= wat jij voelt) 
� Zeggen “Ik begrijp je.” 
� Je antwoord voorbereiden 
� Troosten 
� Ongevraagd raad geven 



Verbindende reacties… 
� Oei… 
� Leg eens uit... 
� Wat maakt dat je dit zegt? 
� Geef eens een voorbeeld... 
� Voelt ge u ...? 
� Heb je behoefte aan...? 
� Wat bedoel je met? 
� Hoe voelt dat voor je? 
� Waar heb je dan nood aan? 
� Een stilte laten vallen... 



Verschillende niveaus 
1.  Geen probleem met wat de ander 

vertelt 
2.  De ander vertelt iets waar ik een 

andere mening over heb 
3.  De ander spreekt verwijten uit in mijn 

richting 



Oefening in empathie 

Dat vind ik echt achterbaks! 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

Denk je zelf nooit fouten maakt…  

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

Ik voel me in de steek gelaten… 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

Ik begrijp echt geen jota van wat je zegt. 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

Ik vind dat jij weinig tolerant bent. 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

We zijn geen kinderen meer.  
Een beetje begrip he… 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

Ik vind dat je me onder druk zet. 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Oefening in empathie 

Ik voel me echt genegeerd door jou. 

Hoe reageer je op volgende uitspraak: 



Nee-zeggen 

� Zoek naar de behoefte (= de ‘ja’) achter 
je ‘nee’ 

� Zeg duidelijk ‘nee’ en leg de ‘ja’ achter je 
‘nee’ uit. 

� Sta open hoe het voor de ander is om dit 
te horen. 



Verbindend Spreken 

� Waarnemen 
� Gevoel meedelen 
� Behoefte uitspreken 
� Verzoek formuleren 

 

� Kort en bondig  
 



Verbindend dialogeren 

� Weet wat je wil voor je spreekt. 
� Check of de ander het ‘nu’ wil horen. 
� Gebruik de vier elementen op een 

natuurlijke manier. 
� Zeg het in maximum 50 woorden. 
� Luister naar de ander van zodra dat hij iets 

wil zeggen. 



Laat ons nog eens oefenen… 



Human Matters werkt samen 
met: 

� Roos Van Caeckenberghe  
� Filip Lowette 
� Arne de Vet 



Extra’s 

� Moeten of willen? 
� Sorry zeggen 
� Conflicten oplossen 
� Waarderen 
� Dialogeren 
� Eerst luisteren, dan spreken 



Dank u voor uw belangstelling! 

www.humanmatters.eu 



Verbindende Besluitvorming 



 
Verbindende Besluitvorming 

zorgt voor oplossingen 
�  met een hoge kwaliteit 
�  met een hoge acceptatie 
�  binnen de kortst mogelijke tijd 



1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 



 

Minste 
Weerstand 

Hoogste 
Kwaliteit 

In zo min 
mogelijk 

Tijd 

Principes  
Verbindende Besluitvorming  





 

Startvraag 

 

HKW? 

Start waar je NU bent… 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

 

Bezwaar? 

 

Nee 
 

Voer uit! 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

Vertaal weerstand in kwaliteit 

Voorstel 
aanpassen 



Creativiteit zit niet altijd in het 
bedenken van oplossingen 
maar in het benoemen van 
problemen… 



 

Startvraag 

 

Subvraag  

 

Subvraag  

 

Subvraag  

 

Subvraag  

 

Subvraag  

Wees creatief van bij het begin… 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

 

Bezwaar? 

 

Nee 
 

Voer uit! 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

 

Subvraag  



� Open vraag: HKW? 
� Scherp genoeg gekozen 
� Gericht op het uiteindelijke doel 
� Zie input op pagina 1-2 



HKW ervoor zorgen dat het filiaal in 
Antwerpen zo snel mogelijk verbouwd wordt? 



HKW Verbindende Besluitvorming integreren in 
onze organisatie zodat elke beslissing zo goed 
mogelijk genomen wordt?  



HKW ervoor zorgen dat de planfouten, die we 
op de werf vaststellen, gecommuniceerd 
worden naar de tekenaars zodat deze fouten 
worden weggewerkt?  



HKW ervoor zorgen dat we minder verlies 
draaien?  



� Concreet  
� Realistisch 
� Plustaal  



Ik stel voor dat we meer oog hebben voor 
efficiëntie tijdens de drukkere maanden.  



Is het ok dat ik eerst nog informatie inwin voor 
we een uiteindelijke beslissing nemen?  



Ik stel voor om de pauzes te verkorten zodat 
we een half uur vroeger kunnen stoppen.  



Ik stel voor dat we de prijszetting van de  
A-producten loskoppelen van de rest.  



� Actief vragen naar ‘consent’ 
� Geen bezwaar: voer uit! 
� Focus op de niet vervulde behoeften/

waarden/belangen 
 



Dat is niet te betalen zoals jij het voorstelt.  
 



Dat gaat veel te lang duren.  



Is dit gecheckt met de directie? Dat kunnen 
we zelf niet zomaar beslissen.  



Ik vrees ervoor dat dit veel te ingewikkeld is.  



� Wie? 
� Wat? 
� Wanneer? 
� Wie informeren? 
� Wat als…? 
� Notulen 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

 

Bezwaar? 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

Hak de knoop tijdig door… 

Voorstel 
aanpassen 

Weer 
aanpassen 
Nog eens 

aanpassen 
En nog 
eens… 

 

Pfff…. 





 

Startvraag 
 

Voorstel 

Beslissen bij  
bij meerdere voorstellen 

 

Voorstel 

 

Voorstel 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

Empathie à 
behoefte 

Nul-
oplossing 

Formuleer 
voorstel 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Tweede 
ronde? 

Beslissen bij  
bij meerdere voorstellen 



 

Startvraag aangepast
voorstel 

 

Voer uit! 

aangepast
voorstel 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Voorstel 
met 

laagste 
bezwaar? 

Empathie à 
behoefte 

nul-
oplossing 

Bezwaren 
niveau? 

Beslissen bij  
bij meerdere voorstellen 



Besluitvorming over de manier 
van besluitvormen 

� Deze primeert op de inhoud 
�  Eenvoudige contravotes 
�  Geschaalde contravotes 
�  Geschaalde provotes 
�  Voorkeurstemmen 

� Relatieve meerderheid  
� Absolute meerderheid 

�  Groep van afgevaardigden 
�  Iemand beslist na overleg 
�  Iemand beslist zonder overleg 
�  Het toeval 



Belangrijke aandachtspunten 

� Goede startvraag kiezen 
� Deel probleem op in sub-issues 
� Eerst behoeften dan oplossingen 
� Heldere voorstellen doen 
� Luister eerst als je het niet eens bent 
� Bezwaar à behoefte 
� Principe van ‘goed genoeg = ok’ 
� Tussenoplossingen zijn ok 
� Spreek kort, duidelijk 



Praktijkervaringen 
� “Heeft er iemand een bezwaar?” 
� “Geen bezwaar” ook tonen  
� Tussentijdse beslissing 

�  Meer info verzamelen 
�  Eventjes laten bezinken 

� De nul-oplossing weegt zelden door 
� Prioriteren van punten via: 

�  1. Belangrijk 
�  2. Dringend 
�  3. Gemakkelijk oplosbaar 



Résumé  

1.  Geschikte mensen aan tafel 
2.  Delegeren van max aan beslissingsbevoegdheid 
3.  Startvraag zorgvuldig kiezen 
4.  Duidelijke voorstellen doen 
5.  Bezwaren vragen 
6.  Nuloplossing wegen 
7.  Kiezen voor oplossing met laagste bezwaar. 
8.  Kort en bondig spreken 
9.  Verbindend luisteren 
 



Oefening HKW-vragen 
� Kijk naar je eigen organisatie 
� Waar is er frustratie, pijn, ongemak? 
� Met welke behoeften heeft dit te maken? 
� Formuleer voor elke pijn een HKW-vraag 
� Verfijn eventueel de HKW-vraag 
� Doe een voorstel: 

�  Concreet 
�  Realistisch 
�  Plustaal 
�  Bezwaar? 



Oefening eerst de behoeften 
dan de oplossingen 

� Maak groepen van 4 
� Selecteer de behoeften die nu voor jou 

belangrijk zijn 
� Leg de belangrijkste behoefte bovenaan 
� Zoek een creatieve oplossing voor de 4 

behoeften die bovenaan liggen 
� Ga voor het laagste bezwaar 
� Vul eventueel aan met behoeften die 

onder de bovenste kaart liggen 



Besluitvorming met kringen 



 

Minste 
Weerstand 

Hoogste 
Kwaliteit 

In zo min 
mogelijk 

Tijd 

Principes  
Verbindende Besluitvorming  



 

Startvraag 

 

HKW? 

Start waar je NU bent… 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

 

Bezwaar? 

 

Nee 
 

Voer uit! 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

Vertaal weerstand in kwaliteit 

Voorstel 
aanpassen 



Creativiteit zit niet altijd in het 
bedenken van oplossingen 
maar in het benoemen van 
problemen… 



 

Startvraag 

 

Subvraag  

 

Subvraag  

 

Subvraag  

 

Subvraag  

 

Subvraag  

Wees creatief van bij het begin… 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

 

Bezwaar? 

 

Nee 
 

Voer uit! 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

 

Subvraag  



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

 

Bezwaar? 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

Hak de knoop tijdig door… 

Voorstel 
aanpassen 

Weer 
aanpassen 
Nog eens 

aanpassen 
En nog 
eens… 

 

Pfff…. 



 

Startvraag Bezwaren-
niveau 

Nuloplossing vergelijken  
met iets nieuws 

 

Pfff…. 

 

nuloplossing Bezwaren-
niveau 

Voorstel 
met 

laagste 
bezwaar? 

 

Voer uit! 



 

Startvraag 
 

Voorstel 

Beslissen bij  
bij meerdere voorstellen 

 

Voorstel 

 

Voorstel 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 



 

Startvraag Formuleer 
voorstel 

Empathie à 
behoefte 

Nul-
oplossing 

Formuleer 
voorstel 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Tweede 
ronde? 

Beslissen bij  
bij meerdere voorstellen 



 

Startvraag aangepast
voorstel 

 

Voer uit! 

aangepast
voorstel 

Bezwaren 
niveau? 

Bezwaren 
niveau? 

Voorstel 
met 

laagste 
bezwaar? 

Empathie à 
behoefte 

nul-
oplossing 

Bezwaren 
niveau? 

Beslissen bij  
bij meerdere voorstellen 



 

Startvraag 
 

Bezwaar? 

 

Nee 
 

Voer uit! 

 

Ja Empathie à 
behoefte 

Expertise en ervaring extra inzetten 

Formuleer 
voorstel 

 

Empathie  

Menings-
vorming 



Expertise en ervaring extra inzetten 

 

Empathie  

Met welke behoeften rekening houden? 

Met waarden en belangen? 

Welke obstakels zijn er? 

Betrokkenen en hun behoeften? 

Welke regels en beperkingen? 



Besluitvorming met kringen 



Belangrijke aandachtspunten 

� Goede startvraag kiezen 
� Heldere voorstellen doen 
� Eerst behoeften dan oplossingen 
� Luister eerst als je het niet eens bent 
� Bezwaar à behoefte 
� Principe van ‘goed genoeg = ok’ 



Praktijkervaringen 
� “Heeft er iemand een bezwaar?” 
� “Geen bezwaar” ook tonen  
� Tussentijdse beslissing 

�  Meer info verzamelen 
�  Eventjes laten bezinken 

� De nul-oplossing weegt zelden door 
� Prioriteren van punten via: 

�  1. Belangrijk 
�  2. Dringend 
�  3. Gemakkelijk oplosbaar 



Résumé  

1.  Geschikte mensen aan tafel 
2.  Delegeren van max aan beslissingsbevoegdheid 
3.  Startvraag zorgvuldig kiezen 
4.  Duidelijke voorstellen doen 
5.  Bezwaren vragen 
6.  Nuloplossing wegen 
7.  Kiezen voor oplossing met laagste bezwaar. 
8.  Kort en bondig spreken 
9.  Verbindend luisteren 
 



Level 8 three step meeting 
� 1. Rondje (5’) 

�  Waar ben ik mee bezig  
�  Welk issue breng ik in 

� 2. Issues bespreken volgens Verbindende 
Besluitvorming (15’-30’) 

� 3. Afronden (5’-10’) 
�  Overlopen van de actiepunten 
�  Evalueren van de meeting: 

� Wat was goed? 
� Wat doen we volgende keer anders? 



Oefening HKW? 
� Kijk naar je eigen organisatie 
� Waar is er frustratie, pijn, ongemak? 
� Met welke behoeften heeft dit te maken? 
� Formuleer voor elke pijn een HKW-vraag 
� Verfijn eventueel de HKW-vraag 
� Doe een voorstel: 

�  Concreet 
�  Realistisch 
�  Plustaal 
�  Bezwaar? 



Oefening eerst de behoeften 
dan de oplossingen 

� Maak groepen van 4 
� Selecteer de behoeften die nu voor jou 

belangrijk zijn 
� Leg de belangrijkste behoefte bovenaan 
� Zoek een creatieve oplossing voor de 4 

behoeften die bovenaan liggen 
� Ga voor het laagste bezwaar 
� Vul eventueel aan met behoeften die 

onder de bovenste kaart liggen 



Delegeren van beslissingsbevoegdheid 

1.  Wie mag/kan welke beslissingen nemen? 
2.  Budget en regelgeving? 
3.  Werken met vertegenwoordigers vanuit 

belangengroepen. 
 



Vertaal klassieke VC naar straat-VC 

De lakmoesproef: 
� Is het respectvol? (dus geen verwijt) 
� Laat je de ander kiezen? (dus geen 

moeten) 
� Is het duidelijk wat je/de ander wil? (in de 

lijn van behoeften) 



Einde presentatie 
� Slides hier achter zijn enkel optioneel gericht 

op feedback geven. 
� Achteraan algemene tips 



Maak je eigen feedbackcase 
Beschrijf: 
� De situatie 
� Jouw gevoelens gelinkt aan jouw 

behoeften 
� De gevoelens en behoeften van de ander 
� Een mogelijke verklaring van het gedrag 

van de ander vanuit het perspectief van de 
ander 



Empathisch luisteren 
Horen wat de ander wil zeggen. 
 



Vóór je feedback geeft… 



1.  Begin met een duidelijk doel 
Communiceer doelgericht. Weet wat je wil 
bereiken met wat je zegt. Neem tijd om 
naar jezelf te luisteren. Wat voel je, wat heb 
je nodig (behoeften) en wat zou je graag 
hebben dat anderen doen (verzoek)? 
 



2.  Neem voldoende tijd 
Stel je gesprek eventueel uit tot je meer tijd 
hebt. De tijd die je besteedt aan een goed 
gesprek, verdient zich terug in een betere 
relatie, de moeite die mensen nadien 
willen doen, de positieve energie die eruit 
voortkomt… 
 



3.  Kies de juiste plaats 
Zorg ervoor dat je niet afgeleid wordt en 
dat anderen de communicatie niet kunnen 
beïnvloeden. Een goed gesprek heb je 
vaak ‘onder vier ogen’. 
 



4.  Luister zelf eerst vooraleer te spreken 
De meeste mensen zullen je boodschap 
kunnen horen als ze zelf hun verhaal 
gedaan hebben. Neem tijd om te luisteren. 
Geef in je eigen woorden weer wat je de 
ander hoorde zeggen. Focus je bij het 
luisteren op de behoeften en de belangen 
van de ander.  



5.  Breng je eigen verhaal met weinig woorden 
Zo hoort de ander gemakkelijker de essentie.  
Geef kort wat de aanleiding is (à observatie), wat 
je hierbij voelt, wat je nodig hebt (à jouw 
behoefte) en wat je graag zou hebben dat de 
ander doet (àverzoek). Check eventueel of de 
ander hoorde wat je gezegd hebt en hoe hij/zij 
zich hierbij voelt. 
 



6.  Zoek pas oplossingen als de behoeften 
en belangen duidelijk zijn 

Door te snel naar oplossingen te gaan 
zonder dat de belangen van iedereen 
duidelijk zijn, strijden mensen vaak om hun 
oplossing erdoor te krijgen zonder rekening 
te houden met elkaar. Neem tijd om eerst 
alle meningen en behoeften in kaart te 
brengen.  
Zoek daarna naar een creatieve 
oplossing(en) waarin iedereen zich in kan 
vinden. 



7.  Zeg ‘sorry’ 
Als je erachter komt dat wat je zegde of 
wat je deed niet in lijn ligt met hoe je met 
anderen wil omgaan, geef dat dan toe. 
Let er op dat jouw ‘sorry’ of ‘excuses’ pas 
door de ander gehoord kunnen worden, 
als je genoeg empathie toonde voor het 
‘leed’ van de ander. 
 



8.  Zeg welgemeend ‘dank u’ 
Spreek je waardering voor de ander uit. 
Ook al ben je het niet eens, kun je 
tevreden zijn over het initiatief en de 
bereidheid van de ander om met je te 
praten. Een goed gesprek is een geschenk 
dat mensen elkaar wederzijds geven. Dus 
daarom: “Dank je voor dit gesprek.” 



Bewust Interne Dialoog 
Eerst contact met jezelf en dan spreken… 
 












