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Hier werkt Verbindende Communicatie



Programma 
!Communicatie bij de Politie 
!Als leidinggevende 
!De vier bouwstenen 
!Oefening verbindend spreken 
!Oefening verbindend luisteren 
!Oefening Verbindende Besluitvorming  
!Vraag en antwoord



Macht gebruiken als 
leidinggevende



Gezag ontstaat…

Formele  
macht

Informele  
macht
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Effecten van power over…
! Gehoorzaamheid of rebellie  
! Volgen zonder nadenken 
! Weinig initiatief en meedenken 
! Interne strijd voor erkenning 
! Ik doe het omdat gezien wordt 
! Schuldigen i.p.v. oplossingen zoeken 
! Moet in stand gehouden worden door belonen 

en straffen



Effecten van power with(in)…

! Appèl op verantwoordelijkheid opnemen 
! Meedenken 
! Samenwerken i.f.v. groter geheel 
! Hoge betrokkenheid 
! Flexibel bij aanpassingen 
! Welbevinden en tevredenheid sturen het 

gedrag



Nadelen van power with(in)…

! Dialoog is niet altijd mogelijk omwille van: 
! Tijd 
! Kennis 
! Bereidwilligheid van de ander



Power with(in) aanvullen met…

Power to

Protective 
use of 
power 



Voorbeeld 



Voorbeeld 



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

 verwijten moeten gelijk  
willen halen



W.A.I.T.

Weet wat je wil bereiken



Communicatie werkt als ze … is

respectvol

duidelijk uitnodigend

 in dialoog





Welke vragen heb je bij deze intro?

!Wat wilt u leren vanuit deze logica? 
!Noteer uw vragen in de mentimeter 
!Tijdens de sessie of na de sessie 

gaan we hier op in. 
!Breakout rooms: 5 minuten







! Observatie 

! Interpretatie 

! Oordeel/verwijt 



Een efficiënt verzoek is…

!Concreet   
!In plustaal 
!Actiegericht  
!En peilt naar een volle ‘ja’



2 soorten verzoeken
!Verbindend verzoek 

! “Hoe is dit voor je om te horen?” 
! “Hoe voelt jij je als ik dit zeg?” 

!Oplossend verzoek 
! Kun je de belangrijkste punten herhalen? 
! Wil jij de tekst laten herlezen door Ilse voor je 

hem publiceert? 



Check of het uitkomt 



Voorzie voldoende tijd



Kies een goede plaats



K.I.S.S.

Zeg het met weinig woorden



• Positieve mindset: zie het goed aflopen 
• Gebruik je lichaamstaal 
• Sluit af met een concreet verzoek 

Zeg het zo naturel mogelijk 



Luister naar de ander



Waardeer wat goed gaat



Feedback geven op een attitude…?



Feedback geven op een attitude…
! Waarneming? -> geef 3 voorbeelden 
! Check eventueel jouw interpretaties 
! Veralgemeen niet naar de persoon 
! Mensen kunnen evolueren 
! Vraag hoe het voelt om de feedback te horen 
! Formuleer minstens 1 concreet verzoek



Oefenen in feedback geven
!Voorbeeld  
!Oefenen in groepen van drie 
!Geef elkaar feedback: 

!Op wat je waardeert 
!Wat je eventueel anders zou doen 

!Breakout room tot …



Sta zelf open voor feedback 



Verbindend Luisteren 
!Je focussen op 

!Wat de ander zag of hoorde 
!Welke interpretaties de ander maakt 
!Hoe de ander zich hierbij voelt 
!Wat de behoeften zijn van de ander 
!Wat de ander concreet wil dat er 

gebeurt



Verbindend Luisteren 
!Is niet: 

!De ander gelijk geven 
!Horen wat jij wil horen 
!Je reactie voorbereiden 
!Zeggen “Ik begrijp je, maar…”



Oefenen in Verbindend Luisteren 
!Voorbeeld  
!Oefenen in groepen van drie 
!Geef elkaar feedback: 

!Op wat je waardeert 
!Wat je eventueel anders zou doen 

!Terug om…



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



Principes  
Verbindende Besluitvorming 

EFFECT



Voorstel Bezwaar?

Nee VU!

Wie?

Wat?

Hoe?

When?
gemopper

 kritiek verwijten?
in plustaal

actiegerichtconcreet

 Anderen willen overtuigen“Als ze naar mij 

zouden luisteren…”







Besluitvormingscirkel 



Voorbereiden van besluitvorming
!Wat wringt er…? 
!Met welke waarden/behoeften heeft dit 

te maken? 
!Welke zinvolle vragen kunnen we hier 

stellen? 
!HKW? 
!WKWDO? 

!Welke concrete voorstellen wil je doen? 
!Breakout room tot…



Afronden…
!Wat is het meest bruikbare uit deze 

sessie voor jou? 
!Wat kun jij doen om dit te 

implementeren? 
!Wat ga je daar concreet voor doen? 

!Vul met één woord je evaluatie in in 
de Mentimeter


