
 
Verbindende Communicatie 
werkt ook in Corona times…
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Hier werkt Verbindende Communicatie



Welkom  

!Naam  
!Professionele rollen 
!Energie booster



Wat spreken we af over?
!Tijd? 
!Vertrouwelijkheid? 
!Feedback geven tijdens de sessie? 
!Gsm’s, foto’s?



Online werken
!Tools: 

!Mute 
!Duim, applaus 
!Raise hand 
!Chat 

!Breakout rooms 
!Coordinator 
!Trainer komt langs  

!Plenaire sessies 
!Kort en bondig zijn 
!Echte vragen stellen 
!Antwoorden op vragen van de trainer 

!Geef feedback tijdens de sessie



getuigenissen



Doel van  
Verbindende Communicatie 

!Communiceren met het gewenste effect 
! Inspiratie voor moeilijke boodschappen  
!Anderen echt begrijpen 
!Problemen vertalen naar duurzame 

oplossingen 
!Gezond en gelukkig zijn



Programma 
!De vier bouwstenen 
!Verbindend spreken 
!Verbindend luisteren 
! Inspiratie opdoen voor eigen situaties 
!Aanzet tien-weken-programma



Voorbeeld Voorbeeld 



Voorbeeld 



Te vermijden als je effect wil  
hebben met je communicatie…

 verwijten moeten gelijk  
willen halen



Varianten van verwijten

Boze mimiek lichaamstaal

Roepen

Niet willen luisteren

Zuchten, ogen draaien



✗
…omdat……omdat…



Drie basisprocessen

Communicatie met 
mezelf

Luisteren naar  
de ander

Spreken tegen  
de ander



5 voorwaarden ! vlot toepassen



Communicatie werkt als ze … is

respectvol

duidelijk uitnodigend

heen en weer



Behoeften

gelukkig zijn gezondheid



behoefte oplossing/strategie



bewegenwandelen

dansen

fietsen  zwemmen

judo

joggen

Een behoefte ! (oneindig) veel concrete 
strategieën



Verkennen van jouw 
behoeftewereld

• 3 belangrijkste 
• Hoe ga je hiermee om?

Vervulde 
behoeften

• 3 belangrijkste 
• Hoe ga je hiermee om? 

Niet 
vervulde 

behoeften





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



Uitgangspunten Verbindende 
Communicatie

!Communicatie/handelen !vervullen van 
behoeften 

!Gevoelens = info !behoeften 
!Oordelen !leid de aandacht af van 

gevoelens en behoeften…



Wat is Verbindende 
Communicatie niet?

!Anderen verplichten 
!Anderen manipuleren 
!Bij de pakken blijven zitten



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?



Behoefte aan verbinding: 
! Ik wil een oplossing die voor iedereen past. 
! Ik wil mijn ding kunnen zeggen en ik wil 

horen wat anderen vinden. 
!Voor mij is dialoog belangrijk.

Gebruik gewone mensentaal



Gevoelswoordenschat bij Verbindende 
Communicatie   



Gevoelswoordenschat bij Verbindende 
Communicatie   

Hoe voel jij je in deze situaties?

Iemand deel bepaalde informatie  
niet met jou…



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



Je zegt iets in een meeting, niemand reageert…



Gevoelstaal

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

naam 
! Wanneer heb je welke gevoelens?



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









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 ! 
behoeften

! Buitengesloten ! ??? 
 ergens bij horen, communicatie, contact… 
! Gebruikt!??? 
 openheid, dialoog, respect… 
! Genegeerd !???  
 contact, overleg, gehoord worden, erkenning… 
! Bedreigd ! ??? 
 veiligheid, privacy…



Boos?
! Koppel gevoelens en varianten van boos aan de 

achterliggende behoefte



Observaties, interpretaties, 
oordelen

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









! Observatie 

! Interpretatie 

! Oordeel/verwijt 









Oefening 

Wat zie je? Wat denk je?

Toneeltje van uw gastvrouw/gastheer.



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Je praat veel te luid.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Je werk is ondermaats.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Je schrijft zinnen die langer zijn 
dan 20 woorden.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt:  
“Je hebt niet gereageerd op mijn mail.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Je zet mensen tegen elkaar op.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Ik hoorde dat je ‘idioot’ tegen me 
zei terwijl er anderen bij waren.” 



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Je hebt geen respect voor het 
werk van anderen.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Je bent vaak met je gsm bezig 
tijdens het werk.”



Oefening 

Observatie of interpretatie/oordeel?

Chris zegt: “Ik heb nog niets gezien van wat 
je met de opleiding hebt gedaan.”



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…”



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 
!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?”



Nu direct en later…

! “Hoe zorgen we voor prints voor deze 
sessie?” 

! “Wat spreken we af om dit te voorkomen in 
de toekomst?”

Nu direct en later…

� “Hoe lossen we het probleem nu op?”
� “Hoe vermijden we dit in de toekomst?”



Ok als verzoek?

Wil je wat aandachtiger zijn tijdens de meetings?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Ik hoor graag hoe jij hierover denkt… 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Ik wil dat je stopt met roddelen… 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Wil jij de materialen sorteren in het magazijn? 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Wil je een beetje opletten als je iets doet? 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Wil je aub ophouden met zo negatief te zijn? 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Je moet op je post blijven! 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Hoe kunnen we de fouten A en B voorkomen? 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Wil je de veiligheidsvoorschriften  
beter naleven? 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



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

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



    Doe eens normaal!!! 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Je moet dit weekend komen werken. 

Ok als verzoek?

Concreet genoeg? 
Actieverzoek? 
Plustaal? 
Uitnodigend?



Verbeter de blauwe zin
! Kijk of de vier elementen in de boodschap 

zitten? 
! Corrigeer en/of vul aan.

? ?



W.A.I.T.

Einddoel voorop stellen 



Check of het uitkomt 



Voorzie voldoende tijd… 



Juiste plaats? 



K.I.S.S.

Kort en bondig 



! Lig niet enkel op de 
loer voor wat er fout 
gaat… 

! Geef ook aandacht 
aan wat je tof vindt…

Waardeer! 



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

Wees spontaan 



Luister als de ander je niet kan horen… 



Benoem eerst de behoeften voor je een 
oplossing zoekt. 



Oefenen, oefenen, oefenen



…omdat…



Uitwerken van een persoonlijke case

! Je wil iets zeggen maar weet niet hoe 
! Voorbereiden van het geven van feedback 
! Thema dat aan je levensenergie knabbelt 
! Iets waarover je boos bent op iemand



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. 



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...



Verbindend luisteren? 

!Voel jij 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



Ik wil mijn luisteren verbeteren. 
Hoe doe ik dat?

! Stap 1: de luistermantra leren kennen 
! Stap 2: een breed scala aan luisterreacties 

eigen maken 
! Stap 3: de behoeften leren raden achter 

verwijten 
! Stap 4: op een naturelle manier alle 

vaardigheden integreren in en écht luisteren



Hoe kan ik Verbindend 
Luisteren leren?

! Stap 1: oefenen met de mantra: “Voel je…?” 
“Heb je behoefte aan…?” 
! Download oefenblad 
! Zoek eerst de behoeften achter de uitspraken 
! Oefen in het reageren op de zinnen 
! Probeer het zo natuurlijk mogelijk te doen



Verbindend luisteren? 

!Voel je …? 
 

!Heb je behoefte aan...?



Integreren van 
luistertechnieken 

! Stap 2: integreer de luistermantra in in andere 
een ruimer scala van luisterreacties: 
! Download de oefening 
! Plooiflyer downloaden 
! Oefenen met korte cases



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:



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





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.



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



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…



Extra’s
! Nee zeggen 
! Nee horen 
! Moeten of willen? 
! Sorry zeggen 
! Conflicten oplossen 
! Waarderen 
! Dialogeren



Samenzitten met buddy’s
! Wat heb ik geleerd? 
! Waar heb ik nog vragen over? 
! Hoe wil ik deze vaardigheden in de praktijk 

oefenen? 
! Hoe gaan we elkaar hierbij ondersteunen? 

! Uitwisselen coördinaten 
! Afspreken van uitwisselmomenten



Met de buddy’s samen…
! Kijk eens terug naar je verwachtingen en 

vragen 
! Wat heb je geleerd? 
! Wat kun je hiervan gebruiken? 
! Wat ga je hiermee doen in je eigen werk? 
! Wat ga je doen om verder te oefenen? 
! Hoe gaan we elkaar hierbij ondersteunen als 

buddy’s? Wanneer? Hoe? Waar?



Dank u voor uw belangstelling!

www.humanmatters.eu



Verbindende Besluitvorming



 
Verbindende Besluitvorming werkt.



Belofte Verbindende Besluitvorming 

! Met groepen van deskundigen 
! Beslissingen nemen 
! Hoge kwaliteit 
! Vanuit de collectieve intelligentie 
! Op een snelle, effectieve manier



Vandaag maak je kennis met
! Essentie van Verbindende Besluitvorming: 

! 4 basisprincipes 
! voorwaarden voor toepassing 
! 2 fases bij besluitvorming 

! De kracht van Verbindende Besluitvorming: 
! Problemen oplossen op 2 niveaus 
! Hoe het compromis overstijgen 
! Hoe besluiteloosheid doorbreken 
! Hoogste kwaliteit (korte en lange termijn) bij vele 

oplossingen 
! Actiecirkels voor blijvende kwaliteit, efficiëntie en 

arbeidsvreugde



Vandaag oefen je
! Faciliteren, structuur geven en “on track” 

houden van vergaderingen 
! Scherp formuleren van voorstellen 
! Vertalen van bezwaren en weerstand naar 

behoeften, waarden en belangen 
! Bemiddelen bij conflicten 
! Onderstroom aanpakken 
! Eigen cases



Voorstel Bezwaar?

Nee VU!

Wie?

Wat?

Hoe?

When?
gemopper

 kritiek verwijten?
in plustaal

actiegerichtconcreet

 Anderen willen overtuigen“Als ze naar mij 

zouden luisteren…”







Redenen waarom 
besluitvorming mislukt
! Twijfelen en uitstellen 
! Angst want de stap is te groot 
! Water bij de wijn doen 
! Niet to the point komen 
! Beslissingen willen nemen buiten je macht 
! Oplossingen doordrukken 
! Democratisch afstemmen



 
Testje vooraf

We kiezen een schilderij voor onze 
gemeenschappelijke ruimte…



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Principes  
Verbindende Besluitvorming 



Besluitvormingscirkel 



 
 
 
Creativiteit zit niet altijd in het bedenken van een 
oplossing 
 
maar in het scherper formuleren van je doelstelling…





Als het blijft duren…



neem dan een beslissing…



Kies uit meerdere opties…



Variant 1 bis…



Variant 1 bij meerdere 
mogelijkheden…



Variant 2 bij meerdere mogelijkheden 
(geschaalde pro-voting)



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 
! Mandaat geven aan beslisser(s) 
! Frustratie = energie 
! Goede startvraag 
! Deel probleem op 
! Eerst behoeften dan oplossingen 
! Heldere voorstellen doen 
! Luister eerst als je het niet eens bent 
! Bezwaar ! 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

duidelijkheidperspectief

vriendelijkheidcomfort/gemak

eerlijkheid hygiëne

…………



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



Samenvatting 
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



Maak van een groot probleem vele kleintjes 



Creativiteit: zoeken waar je nog 
niet was…



4?



3?



3 ‘anders’?



1?



Terugblik met de buddy’s
! Wat heeft er gewerkt? 
! Wat sloeg tegen? 
! Wat wil je verder oefenen? 
! Wat wil je begrijpen? 
! Voor welke concrete situtie wil je inspiratie 

of oplossingen?



Bemiddelen voor 
leidinggevenden
! Peil naar de verwachtingen van de 

betrokkenen of: 
! Spreek zelf uit wat je van het overleg 

verwacht 
! Peil naar de behoeften voor je naar een 

oplossing gaat 
! Vertaal verwijten in behoeftetaal 
! Trek aan het empathie-oor: 

! Wat hoor je de ander zeggen? 
! Hoe voelt het voor jou om te horen?



Bemiddelen voor 
leidinggevenden
! Eerst meningsvorming dan besluitvorming 
! Insisteer de structuur te volgen 
! Stay on track 
! Geef noodempathie 
! Vraag naar bezwaren bij voorstellen 
! Verfijn het voorstel vanuit de berhoeften 

van de ander 
! Herhaal de afspraken: wie, wat, wanneer, 

hoe, wie op de hoogte brengen


