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Hier werkt Verbindende Communicatie



Doel van deze sessie

!Wetenschappelijke basis uit de SDT  
!Tips en info over effectieve feedback 

! Geven  
! Ontvangen 
! Soorten feedback  

! Antwoord op uw vragen



Doe je profijt aan deze sessie

!Wat kun je gebruiken in je eigen werk (en 
privé?) 

!Welke vragen heb je?



Wetenschappelijk onderbouwd 2001 



X-Y theorie Mc-Gregor 1960 



Wetenschappelijk onderbouwd 2021 



Bron: Otolith H. Van Coillie & Anja Van Den Broeck 



Vanuit de eigen ervaringen kijken naar ZDT 

!Focus op de beloning minder op de 
intrinsieke waarde 

!Rivaliteit, competitie, klikken… 
! In het gevlei van de beoordelaar willen 

komen

!Uitputting omdat het nooit 
goed genoeg is 

!Weinig echte 
arbeidsvreugde 

!Perfectionisme



Vanuit de eigen ervaringen kijken naar ZDT 
!Plezier hebben om bij te kunnen dragen aan 

een groter geheel 
!Hoge betrokkenheid omdat het aansluit bij de 

eigen waarden “Minder leuk werk neem ik er 
graag bij.” 

! Ik doe de dingen omdat ik het zelf zinvol vindt. 
!Fouten = leerkansen en groei 
!Plezier bij het bezig zijn met taken 
!Talenten gebruiken om specialist  

te worden in zijn vak 
!Win-win voor medewerker en organisatie



Drie essentiële behoeften 

Autonomie

CompetentieVerbondenheid



Voorbeeld 



✗
…omdat……omdat…



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



Grondhouding…





Gevoelstaal
!Verbindende gevoelstaal (evalueren 

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

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





! 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?”



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 
• 2 ingrediënten: duidelijkheid & respect 
• Sluit af met een verzoek 

Wees spontaan 



Zoek eerst de behoeften,  
dan de oplossingen 



Luister als de ander wil tussenkomen 



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





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



Even oefenen…

! Je collega beloofde XYZ in te voeren in een 
programma. Je bent al een week aan het 
wachten… Hoe spreek je de collega aan? 

! Je leest veel fouten in de vertaling van een 
tekst (wellicht Google translatie…). Je 
collega stuurde die tekst uit naar klanten. 
Hoe spreek je de collega hierover aan? 

! Een collega praat vaak lang over privézaken 
tijdens het werk. Je vindt dat dit ‘erover’ is. 
Hoe spreek je de collega aan?



Uw vragen bij deze sessie

! Je collega beloofde XYZ in te voeren in een 
programma. Je bent al een week aan het 
wachten… Hoe spreek je de collega aan? 

! Je leest veel fouten in de vertaling van een 
tekst (wellicht Google translatie…). Je 
collega stuurde die tekst uit naar klanten. 
Hoe spreek je de collega hierover aan? 

! Een collega praat vaak lang over privézaken 
tijdens het werk. Je vindt dat dit ‘erover’ is. 
Hoe spreek je de collega aan?



Wat is je profijt aan deze sessie?

!Wat kun je gebruiken in je eigen werk (en 
privé?)



Welke vragen heb je?

?



Dank u voor uw belangstelling!

www.humanmatters.eu


