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Hier werkt Verbindende Communicatie



Doel van  
Verbindende Communicatie 

!Ervoor zorgen dat je communicatie werkt 
! Inspiratie voor moeilijke boodschappen  
!Anderen echt begrijpen 
!Problemen vertalen naar duurzame 

oplossingen 
!Gezond en gelukkig zijn



Te vermijden als je een goed effect wil  
hebben met je communicatie…

 verwijten moeten gelijk  
willen halen



Varianten van verwijten

Boze mimiek lichaamstaal

Roepen

Niet willen luisteren

Zuchten, ogen draaien



Communicatie werkt als ze … is

respectvol

duidelijk uitnodigend

heen en weer



✗
…omdat……omdat…



5 voorwaarden ! vlot toepassen



Programma 
!Verbindend Spreken  
!Verbindend Luisteren  
!Antwoorden op je vragen



Verwachtingen
! Formuleer in korte vragen wat je van deze 

sessie verwacht.  
! Noteer dit via menti.com (zie code op het 

scherm) 
! Wat wil je leren? 
! Welke concrete vragen heb je over effectieve 

communicatie? 
! Waar kun je profijt halen als communicatie 

optimaal loopt?

?
?

http://menti.com


Behoeften

gelukkig zijn gezondheid



behoefte oplossing/strategie



bewegenwandelen

dansen

fietsen  zwemmen

judo

joggen

Een behoefte ! (oneindig) veel concrete 
strategieën





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

schakelen



Behoeften
!Niet koppelen aan: 

!Iemand 

!Plaats 

!Bepaald moment



Behoeften bij Verbindende 
Communicatie

!Communicatie/handelen !vervullen van 
behoeften 

!Gevoelens !over behoeften 
!Oordelen !leid de aandacht af van 

gevoelens en behoeften…



Gevoelstaal
!Verbindende gevoelstaal (evalueren 

behoeften) 
! prettige (! behoeften vervuld) 
! onprettige (! behoeften komen te kort) 

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



6 categorieën van verbindende 
gevoelstaal

energiek

verdrietig bangirritatie moe

blij





Gevoelens verbinden 
met behoeftes

Kijk in het gevoelsschema. Duid 
gevoelens aan die je onlangs voelde. 
Leg de link met behoeften in het 
behoefteschema.



Observaties, 
interpretaties, oordelen

!Let op de verschillen tussen:  
! een observatie 
! een interpretatie  
! een oordeel







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? 



…omdat…



Vertaal situaties naar 
de vier elementen

!Denk aan een situatie waar je een 
onprettig gevoel had 
! Geef dit gevoel een naam 

!Wat waren je observaties?  
!Welke behoeften vroegen aandacht? 

! Geef de behoefte een naam 
!Wat kan je doen of kunnen anderen doen 

om de behoefte aandacht te vervullen?



W.A.I.T.

Einddoel voorop stellen 



Check of het uitkomt 



Voorzie voldoende tijd… 



Juiste plaats? 



K.I.S.S.

Kort en bondig 



• Gebruik je lichaamstaal 
• Check hoe de ander je boodschap hoort 
• Lakmoesproef: duidelijk & respectvol 

Wees spontaan 



Geef feedback op een verbindende manier

! Lees de situatie voor 
! Antwoord met de vier stappen 
! Doe het een tweede keer op een spontane 

manier (-> duidelijk en zonder verwijt)



En wat als de ander niet 
verbindend reageert…?

! Weet dat je andere mening mag hebben. 
! Zie de gevoelens en behoeften achter verwijtende 

of eisende taal. 
! Help de ander zijn boodschap op een verbindende 

manier te zeggen door te raden naar de  
verbindende elementen. 

! Herhaal eventueel na geluisterd te hebben wat 
jij anders ziet.  
Herhaal je boodschap en kijk of de ander de  
mooie muziek erin kan horen. 



Verbindend luisteren? 

!Voel jij je …? 
 

!Heb je behoefte aan...?



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… 
! (stille empathie)



Jullie vragen…


