
Verbindende Communicatie werkt.



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

Boze mimiek lichaamstaal

Roepen

Niet willen luisteren

Zuchten, ogen draaien



5 voorwaarden à vlot toepassen



Communicatie werkt als ze … is

respectvol

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 doos
Behoeften 
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



Behoeften

�Een behoefte is een abstracte waarde:
� Niet gekoppeld aan een persoon
� Niet gekoppeld aan een 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



Gevoelstaal

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

naam
� Wanneer heb je welke gevoelens?



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









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…



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 







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 de 
sessie?”

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



1. Begin met een duidelijk doel



2. Neem voldoende tijd



3. Kies de juiste plaats



4. Luister zelf eerst vooraleer te spreken



6. Breng je eigen verhaal met weinig woorden



5. Gebruik straat Verbindende Communicatie

• Check of de ander het wil horen
• Gebruik je lichaamstaal
• Geef de ander het voordeel van de twijfel
• Check hoe de ander je boodschap hoort
• Lakmoesproef: duidelijk & respectvol



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



Oefenen, oefenen, oefenen





Persoonlijke situaties om
VC te oefenen

Je boodschap komt niet aan…
of
Anderen doen niet wat jij wil…
of
Een situatie waar je niet gelukkig bent
of
Een situatie waar je boos wordt op anderen
of
Je wil dat er naar je geluisterd wordt
of
Je wil iemand laten weten dat je ergens content 
over bent.



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



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...



Luisteren op 4 manieren…
Oordelend over de 

ander
Oordelend over 

mezelf

Empathie voor
mezelf

Empathie voor de 
ander



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



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...



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



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.



Laat ons nog eens oefenen…



Dank u voor uw belangstelling!

www.humanmatters.eu




