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In tien weken vaardig in Verbindende Communicatie 
Hoe? Zo! 
 
Geef tien weken bijzondere aandacht aan Verbindende Communicatie met behulp van 
onderstaande oefeningen. Bespreek je ervaringen in een buddygroepje. Samen leren helpt 
jouw leerproces en dat van de anderen. 
 

 

Noteer hier de namen en de contactgegevens van je buddy’s 
 

Buddy 1 Naam: …………………………………………………………………………………. 
 

Mailadres: ………………………………………………………………………………………… 
 

Gsm-nummer: ………………………………………………………………………………….. 
 

Buddy 2 Naam: …………………………………………………………………………………. 
 

Mailadres: ………………………………………………………………………………………… 
 

Gsm-nummer: ………………………………………………………………………………….. 
 

Buddy 3 Naam: …………………………………………………………………………………. 
 

Mailadres: ………………………………………………………………………………………… 
 

Gsm-nummer: ………………………………………………………………………………….. 
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Contactmomenten voor buddywerk 
 
Noteer hier de momenten waarop jullie met elkaar gaan overleggen. Probeer de eerste drie 
contactmomenten vast te leggen. Deze meetings kunnen gebeuren via Skype, via telefoon of 
gewoon via echt contact. (Het laatste werkt overigens het best.) 
 

 Waar of via welk kanaal? 
Skype, telefoon, locatie… 

Datum Van hoe laat tot hoe laat 

1ste meeting  
 

  

2de meeting  
 

  

3de meeting  
 

  

4de meeting  
 

  

5de meeting  
 

  

6de meeting  
 

  

7de meeting  
 

  

8ste meeting  
 

  

9de meeting  
 

  

10de meeting  
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Week 1: behoeften 
 
Behoeften zijn abstracte waarden. Ze zorgen ervoor dat mensen gezond en gelukkig zijn. Bij 
het vervullen van behoeften streven we ernaar om ze ‘in voldoende mate’ te vervullen. 
Krijg deze week zicht op de behoeftewoordenschat. Kijk elke dag naar het behoefteschema. 
(Via info@humanmatters.eu kan je een extra behoefteschema aanvragen.) 
 

• Duid per dag aan welke behoeften zijn vervuld. Vraag je af wie je geholpen heeft bij 
het vervullen van de behoefte. Misschien heb je goed voor jezelf gezorgd. Misschien 
hebben anderen voor je gezorgd. Voor welke hulp en steun kun je je waardering 
uitspreken? Wees gul met het bedanken en waarderen. Je kunt dit expliciet doen of 
op een stille manier zonder dat de ander dit merkt. 

• Kijk ook elke dag naar de behoeften die niet vervuld zijn. Onprettige gevoelens 
maken je bewust van welke behoeften niet genoeg aandacht kregen. Welke 
behoeften zijn dit? Wat kun je doen om deze behoeften aandacht te geven? Kun je 
zelf iets ondernemen? Of heb je hulp van anderen nodig? Bedenk verschillende 
manieren om zorg te dragen voor belangrijke behoeften. 

• Sommige onvervulde behoeften zijn niet altijd meteen te vervullen. Hoe is het om dit 
te ervaren? Het is niet altijd gemakkelijk om dit vast te stellen. Observeer hoe je met 
een bepaald gemis omgaat. Welke strategieën heb je hierbij? Hoe is het om geen 
oplossing te zien voor het vervullen bij een bepaalde behoefte?  

• Ontwikkel je eigen behoeftewoordenschat. Vertaal de behoeftewoorden uit het 
schema in woorden die beter bij je passen. Pas je behoeftewoordenschat aan in 
functie van de persoon waarmee je communiceert. Maak je eigen 
behoeftewoordenlijstje. 

• Waarden zien we als de behoeften van organisaties en systemen. Maak een lijstje 
met waarden van de organisatie waarin je werkt. Welke waarden geven energie en 
zorgen ervoor dat de organisatie floreert? Welke waarden zijn vervuld, welke 
waarden komen tekort? Hetzelfde kun je voor je familie doen. 

• Bespreek met je buddy’s hoe je bovenstaande oefeningen hebt gedaan. Leer van 
elkaar hoe jij je de behoeftewoordenschat eigen kunt maken. 
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Week 2: gevoelens 
 
Deze week kijken we naar gevoelens. Focus vooral op de verbindende gevoelswoorden (in 
week 8 verkennen we de verwijtende gevoelswoorden). 
 
Gevoelens geven informatie over behoeften. Als behoeften niet vervuld zijn, hebben we 
onaangename gevoelens. Aangename gevoelens vertellen ons dat behoeften vervuld zijn.  
Probeer deze week op een bewuste manier te peilen naar wat je voelt. Onderzoek waar je 
gevoelens gewaarwordt in je lijf.  
 
Kijk elke dag naar de verbindende gevoelswoorden in het gevoelsschema. 
(Via info@humanmatters.eu kan je een extra gevoelsschema aanvragen.) 
 
Welke gevoelens ervaar je vaak? Welke woorden geef je aan jouw gevoelens? 

• Probeer voor elke cluster van de verbindende gevoelswoorden eigen varianten te 
bedenken. Kijk voor inspiratie in het gevoelsschema. Schrijf ze op. Welke woorden 
gebruik je om te zeggen dat je: 

 
o Verdrietig bent? 

 
o Boos bent en geïrriteerd? 

 
o Bang bent of ongerust? 

 
o Blij of gelukkig bent? 

 
o Moe of uitgeput bent? 

 
o Energiek of enthousiast 

bent? 

 

 
 

• Breid je gevoelswoordenschat uit. Hoe zeg je dat je ‘een beetje’ blij, bang, boos, 
verdrietig, moe, energiek bent? Hoe zeg je ‘heel erg’ blij, bang… bent? Maak je een 
lijstje van gevoelswoorden die bij jou passen. 

• Onderzoek hoe de gevoelens iets zeggen over je behoeften.  
Leg de link met je onprettige gevoelens en bepaalde behoeften. Kijk hoe aangename 
gevoelens iets zeggen over bepaalde behoeften. 

• Ervaar je alle gevoelens even intens of merk je een verschil? Noteer je bevindingen 
en deel ze met je buddy’s. 

• Ervaar je eerder woorden uit de verwijtende gevoelswoordenschat. Schrijf ze op en 
kijk er volgende week naar. 

• Bespreek bovenstaande oefeningen met je buddy’s. Waarin hebben jullie dezelfde 
ervaringen? Wat is er verschillend? Wat leer je door over gevoelens te praten? 
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Week 3: verbindende boodschappen oefenen 
 
In deze week oefenen we in ‘slow motion’ hoe je bepaalde boodschappen op een 
verbindende manier kunt formuleren. Zoals je wellicht in de training deed ga je bepaalde 
boodschappen die verbindend bedoeld zijn onder de loep nemen.  
We hebben in sommige boodschappen bewust fouten verwerkt. Aan jou om deze fouten 
eruit te halen en ze te verbeteren. Doe de oefeningen eerst alleen en bespreek ze daarna 
met je buddy’s. Het resultaat van de oefeningen is niet het belangrijkste.  
Het is vooral de bedoeling om je brains te trainen in het bewust verbindend communiceren. 
Je zult merken dat wanneer je deze oefeningen doet, je stap voor stap vaardiger wordt in 
Verbindende Communicatie. 
 

Noteer hieronder je belangrijkste leerpunt voor deze week: 

 
 

Week 4 en 5: reageren in bepaalde situaties  
 
Twee weken gaan we aan de slag met het ontrafelen van situaties. Hiervoor krijg je een hele 
lijst met situaties. Per situatie probeer je te bedenken hoe je op een verbindende manier 
kunt reageren. Hou je hierbij aan het schema [HYPERLINK] met de vier stappen.  
In de dagelijkse realiteit hoef je je niet aan deze volgorde te houden. Het is vooral belangrijk 
dat je je boodschap op een duidelijke respectvolle manier kunt brengen.  
Doe de oefeningen eerst individueel en bespreek ze daarna met je buddy’s. Speel eventueel 
met je buddy’s hoe je de boodschap in een echte setting zou brengen. Succes ermee. 
 

 

Noteer hieronder je belangrijkste leerpunt voor deze week: 
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Week 6 en 7: zelf cases uitwerken 
 
Ga twee weken aan de slag met het zelf uitwerken van cases. Schrijf ze uit en mail ze naar je 
buddy’s. Stel ze op in dezelfde lijn als de oefeningen de je de vorige twee weken deed. 
Probeer minstens vijf cases naar je buddy’s door te mailen. 
 
 

 
 
Werk zelf ook een aantal cases uit. Probeer er per week minstens drie uit te werken. 
Bespreek de drie cases telkens met je buddy’s. Speel de cases met je buddy’s en luister naar 
de feedback die ze geven: wat is er goed en wat kan er anders/beter? 
 
Succes ermee. Je bent al halfweg je trainingsprogramma. 
Noteer hieronder je belangrijkste leerpunt voor deze week: 
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Week 8: Verbindend Luisteren 
 
Deze week draaien we de rollen om. In plaats van oefeningen te doen in Verbindend 
Spreken gaan we focussen op Verbindend Luisteren. Kijk daarom eens bewust naar het 
gedrag van anderen. Luister bewust wat anderen zeggen. Probeer voor jezelf te raden vanuit 
welke behoeften mensen communiceren.  
 
Kijk met bijzondere aandacht naar mensen die dingen doen waaraan jij je stoort. Vraag je af 
vanuit welke behoeften mensen dingen doen. Je hoeft hiervoor niet in contact met hen te 
gaan. Gewoon observeren. Schrijf voor jezelf op wat ze doen (of zeggen) en zet er telkens bij 
vanuit welke behoefte ze dit doen volgens jou. Bespreek je bevindingen met je buddy’s.  
 
Gebruik hiervoor onderstaand schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteer bij elke situatie hoe je op een verbindende manier zou reageren als luisteraar. Peil 
hierbij zowel naar gedachten als gevoelens en behoeften. Vergelijk jouw reacties met die 
van je buddy’s. Speel eventueel een aantal situaties waarbij een van de buddy’s luistert naar 
de ander. De derde buddy geeft na de luisteroefening feedback.  
Noteer hieronder je belangrijkste leerpunt voor deze week: 
 
 
 
 
 
 

Ik hoor ……………………… het volgende zeggen: ”……………………………………………………………” 

Ik zie ……………………… het volgende doen: ………………………………………………………………….… 

Deze persoon zegt dit wellicht vanuit volgende behoeften…………………………………………. 

Deze persoon doet dit wellicht vanuit volgende behoeften…………………………………………. 
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Week 9: Verwijtende gevoelswoorden 
 
Kijk eens naar de bruine woorden (rechterkolom) uit het gevoelsschema. Duid de woorden 
aan die je (af en toe) gebruikt. Deze gevoelswoorden gebruiken we als we voelen en 
verwijten door elkaar halen. Met deze verwijtende gevoelswoorden geven we anderen de 
schuld voor onze onaangename gevoelens. Hierdoor verschuift de aandacht van het 
onprettige gevoel en de achterliggende behoefte naar het verwijt en de boosheid op de 
ander.  
Bij Verbindende Communicatie proberen we verwijtende gevoelswoorden te vertalen naar 
behoeften en verbindende gevoelswoorden. Dit doen we in stappen: 

1. Ervaren dat we verwijtende gevoelswoorden hebben. Bedoeling is dat we onszelf 
accepteren, ook als we verwijtende gedachten en gevoelens hebben. 

2. Onderzoeken welk oordeel of verwijt we over de ander hebben. 
3. Dit oordeel ‘omdraaien’ en zo kijken welke behoeften tekortkomen of aandacht 

vragen. 
4. Voelen en gewaarworden zonder verwijt. Gevoelens toelaten. 
5. Bedenken op welke andere manier je aandacht kunt geven aan je behoeften. Hoe 

meer opties je kunt bedenken om zorg te dragen voor je behoeften, des te groter de 
kans op slagen. Maak een keuze en ga ervoor! 

 
Merk je dat dikwijls gevoelens uit de bruine kolom ervaart? Als je gevoelens uit de 
verwijtende cluster ervaart, geef je anderen (of jezelf) de schuld voor deze onprettige 
gevoelens. Lukt het je om te zien welke behoeften er achter deze verwijtende 
gevoelswoorden schuilgaan?  
Vaak helpt het om het verwijtend gevoelswoord te koppelen aan de achterliggende 
behoefte. Onderstaand schema kan hierbij helpen: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Om verwijtende gevoelstaal snel te leren vertalen, kun je de oefening van week 9 doen. De 
uitleg staat bovenaan het document. Dek de oplossingen af met een wit blad en zoek naar 
de behoeften achter de verwijten. Vergelijk vervolgens de suggesties die in de tabel staan. 
Bespreek deze oefening na met je buddy’s. Je zal wellicht ontdekken dat een verwijt vaak 
een vage manier is om een concrete behoefte te omschrijven. 
Noteer hieronder je belangrijkste leerpunt voor deze week: 
 
 

Verwijtend gevoelswoord 

Behoefte die tekortkomt 

Verbindend gevoelswoord 
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Week 10 
 
Het zit erop! Je kunt bij de extra oefeningen evalueren hoe je staat met je parate kennis van 
Verbindende Communicatie. Het gaat vast al sneller dan in het begin. Oefenen is nooit 
helemaal klaar. 
Van Marshall Rosenberg hoorde ik ooit: “The aim is not to become perfect, the aim is to 
become less stupid.” 
 

 
 
 
Sluit je leerperiode met je buddy’s op een wijze manier af en vat samen wat deze tien weken 
je gebracht hebben. 

• Wat heb je geleerd? 
• Waar wil je verder mee aan de slag? 
• Spreek af hoe jullie elkaar verder kunnen helpen bij het communiceren vanuit 

Verbindende Communicatie. 
• Plan een feestelijke manier van afsluiten. 
• Laat eens weten aan erwin@humanmatters.eu wat je van het leerproces vond. 

 
Als je nog verder wil oefenen in Verbindende Communicatie, Verbindende Communicatie 
voor leidinggevenden of in Verbindende Besluitvorming, kijk dan op de website onder het 
open aanbod. Wil je een training op maat van je bedrijf of organisatie stuur dan een mailtje 
naar info@humanmatters.eu. 


