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Hier werkt Verbindende 
Communicatie



Doel van 
Verbindende Communicatie 

�Effectief communiceren
�Veel van anderen gedaan krijgen.
�Uw ding kunnen zeggen.
�Anderen begrijpen.
�Gezond en gelukkig zijn.



Programma 
�De vier bouwstenen
�Verbindend spreken
�Verbindend luisteren
� Inspiratie opdoen voor eigen situaties





Drie basisprocessen

Communicatie met 
mezelf

Luisteren naar 
de ander

Spreken tegen 
de ander



Te vermijden als je effect wil
hebben met je communicatie…

verwijten moeten gelijk 
willen halen



Varianten van verwijten



5 voorwaarden à vlot toepassen



Communicatie werkt als ze … is

gelijkwaardig

duidelijk uitnodigend

heen en weer



Behoeften



behoefte oplossing/strategie



bewegenwandelen

dansen

fietsen  zwemmen

judo

joggen

Een behoefte à (oneindig) veel concrete 
strategieën



Verkennen van jouw 
behoeftewereld

•Vervulde behoeften
•Niet vervulde 

behoeften
Behoeften 
op 't werk

•Terug in de doosBehoeften 
niet op ‘t 

werk



Verkennen van jouw 
behoeftewereld

• 3 belangrijkste 
bovenaan

• Hoe ga je hiermee om?
Vervulde 

behoeften

• 3 belangrijkste 
bovenaan

• Hoe ga je hiermee om?

Niet 
vervulde 

behoeften





3 wegen
door:
�Zelf iets te ondernemen
�Hulp te vragen aan anderen
�Loslaten (rouwen)



Behoeften
�Niet koppelen aan:

�Iemand
�Plaats
�Bepaald moment



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



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



6 categorieën van 
verbindende gevoelstaal









Oefening 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal?

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



Oefening 

Verbindende of verwijtende gevoelstaal?

Iemand zegt: “Ik ben bezorgd.”



Verwijtende gevoelstaal 
à behoeften

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

� Gebruiktà???
openheid, dialoog, respect…

� Genegeerd à??? 
contact, overleg, gehoord worden, erkenning…

� Bedreigd à ???
veiligheid, privacy…



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 denkt niet na 
als je iets doet.”



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…”



Criteria bij een efficiënt verzoek

�Concreet  
�Plustaal
�Actiegericht 
�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?



1. Begin met een duidelijk doel



2. Neem voldoende tijd



3. Kies de juiste plaats



4. Luister zelf eerst vooraleer te spreken



5. Breng je eigen verhaal met weinig woorden



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



Oefenen, oefenen, oefenen



Hoe reageer je op een ‘nee’ 
op jouw verzoek?



Verbindend luisteren? 

�Voel je …?

�Heb je behoefte aan...?



Verbindend luisteren? 
�Vertaal oordelen en raad naar

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

oplossing.



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...



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



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:



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



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.



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



Belofte Verbindende 
Besluitvorming

� Hoge kwaliteit
� Effectief 
� Duurzaam
� Snel



Voorstel Bezwaar?

Nee VU!

Wie?

Wat?

Hoe?

When?
gemopper

kritiekverwijten?
- plustaal

- actie

- concreet



Redenen waarom
besluitvorming mislukt
� Twijfelen en uitstellen
� Water bij de wijn doen
� Niet to the point komen
� Beslissingen nemen over iets buiten je macht
� Oplossingen doordrukken
� Democratisch afstemmen



Testje vooraf

We kiezen een schilderij voor onze 
gemeenschappelijke ruimte…
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Minste 
Weerstand

Hoogste 
Kwaliteit

In zo min 
mogelijk 

Tijd

Principes 
Verbindende Besluitvorming 



Startvraag HKW?

Alles begint bij sensing…

L J

?
Info 



HKW?

L

? CV B?

Ja

Nee

EL->B

ACV

VU!

Wie?

Wat?

Hoe?

When?



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



HKW?

HKW?HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?

HKW?



Maak van een groot probleem 
vele kleintjes



Creativiteit: zoeken waar je 
nog niet was…



4?



3?



3 ‘anders’?



1?



HKW?

CV B?

Ja

Nee

EL->B

ACV

VU!

Wie?

Wat?

Hoe?

When?



HKW?

Als het blijft duren…

CV B?

JaEL->B

ACVACVACVACVPfff…



Pfff…

HKW?

neem dan een beslissing…

Beste V

0-opl

B-nivo?

B-nivo?

Laagste
nivo?

VU!



HKW?

Variant 1 bij meerdere
mogelijkheden…

V1

0-opl

B-nivo?

B-nivo?

Laagste
nivo?

VU!

V2

V3

B-nivo?

B-nivo?



HKW?

Variant 1 bis…
V1

0-opl

B-nivo?

B-nivo?

Laagste
nivo?

VU!

V2

V3

B-nivo?

B-nivo?

EL->B

V3 bis

V2 bis



HKW?

Variant 2 bij meerdere mogelijkheden
(geschaalde pro-voting)

V1

0-opl

pro vote

pro vote

hoogste
nivo?

VU!

V2

V3

pro vote

pro vote



HKW?

Kiezen uit veel keuzes…

V12

V18

V6

V23

V17

V11

V5

V22

V16

V10

V4V3

V21

V15

V9

V20V19

V14V13

V8

V2

V7

V1

belangrijk

dringend

Gemakkelijk uitvoerbaar?

Voer uit!



HKW?

Kiezen uit veel keuzes…

V17

V11

V22

V16

V10

V15

belangrijk

dringend

Moeilijker uitvoerbaar?

Voer uit!

Plan de eerste stappen…



Verbindende Besluitvorming werkt! 

� Duidelijke kader qua missie, visie en waarden
� Goede startvraag
� Deel probleem op
� 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



Verbindende Besluitvorming werkt 
niet…

�Bij leidinggeven zonder dialoog…
�Bij hevige onderstroom
�Vasthangen aan de oplossing
�Niet doelgericht spreken
�Onvoldoende mandaat



Onderstroom aanpakken?
� HKW welbevinden verbeteren?
� Focus op kwaliteit, efficiëntie en 

welbevinden
� Check-in , check-out
� Problemen vertalen naar oplossingen.
� Het dak herstellen doe je best als het niet 

regent.



Invloed cultuur op 
onderstroom?







Drijfveren

� Geld:
� Vrijheid
� Veiligheid
� Autonomie
� Zorgen voor familie
� Voedsel
� Kleding
� Onderdak 
� …

� Andere behoeften:
� Iets zinvols doen
� Creatief zijn
� Contact in de 

wereld
� Bijdragen aan een 

groter geheel
� Ergens bij horen



Drijfveren



Je haalt het beste uit 
mensen…

Concreet betekent dit:
� Correct loon
� Aangename werkomstandigheden
� Gemak en comfort zorgt voor kwaliteit
� Dialoog bij problemen

door als mens met hen om te
gaan.



Beslissen over de besluitvorm
� Vorm primeert op 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



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 minste 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



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…












