
Over	  Verbindende	  Communicatie	  
	  
Verbindende	  Communicatie	  (VC)	  is	  een	  manier	  van	  communiceren	  waarbij	  
behoeften	  en	  gevoelens	  belangrijk	  zijn.	  	  
In	  deze	  ‘Over’	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  veel	  gestelde	  vragen	  en	  antwoorden	  over	  
Verbindende	  Communicatie.	  
	  
Wat	  is	  de	  meerwaarde	  van	  Verbindende	  Communicatie?	  
Enerzijds	  inspireert	  VC	  tot	  een	  bewustere	  levenshouding	  waar	  mensen	  
verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  hun	  eigen	  behoeften	  en	  geluk.	  Anderzijds	  wordt	  
communicatie	  effectiever	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  meer	  zin	  krijgen	  om	  iets	  voor	  
elkaar	  te	  doen.	  	  
	  
Wat	  zijn	  de	  voordelen	  van	  VC	  voor	  organisaties	  en	  bedrijven?	  	  
Dankzij	  VC	  komen	  mensen	  sneller	  tot	  de	  kern	  van	  de	  zaak.	  Omdat	  verwijten	  en	  
oordelen	  achterwege	  blijven,	  is	  het	  gemakkelijker	  om	  mensen	  te	  laten	  uitspreken	  en	  
wordt	  het	  ook	  duidelijker	  wat	  er	  concreet	  kan	  gebeuren	  om	  de	  behoeften	  te	  
vervullen.	  
	  
Voor	  leidinggevenden	  inspireert	  Verbindende	  Communicatie	  om:	  
• een	  werkomgeving	  te	  creëren	  waarin	  mensen	  zich	  gerespecteerd	  voelen	  en	  

gemotiveerd	  zijn	  om	  al	  hun	  talenten	  in	  te	  zetten	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  
gemeenschappelijke	  doelen	  en	  de	  missie	  van	  een	  organisatie;	  

• op	  een	  duidelijke	  manier	  te	  communiceren	  wat	  men	  van	  zijn	  medewerkers	  
verwacht;	  

• moeilijke	  boodschappen	  te	  brengen	  op	  een	  duidelijke,	  respectvolle	  manier	  zodat	  
de	  ander	  bereid	  is	  mee	  te	  zoeken	  naar	  oplossingen	  waar	  iedereen	  zich	  in	  kan	  
vinden;	  

• empathisch	  te	  luisteren	  naar	  wat	  mensen	  echt	  willen	  zeggen	  en	  open	  te	  staan	  
voor	  achterliggende	  boodschappen	  op	  gevoels-‐	  en	  behoefteniveau;	  

• duurzame	  oplossingen	  uit	  te	  werken	  bij	  conflicten,	  zowel	  als	  betrokkene	  als	  
vanuit	  de	  rol	  van	  bemiddelaar.	  

Bedrijven	  en	  organisaties	  die	  hun	  leidinggevenden	  en	  medewerkers	  trainen	  in	  VC:	  

	  	  	  	  	  	  	   	  



Voor	  medewerkers	  heeft	  Verbindende	  Communicatie	  volgende	  voordelen:	  
• een	  goede	  communicatie	  met	  collega’s	  en	  leidinggevenden	  ook	  als	  bepaalde	  

thema’s	  niet	  makkelijk	  bespreekbaar	  zijn;	  
• opkomen	  voor	  zichzelf	  met	  respect	  voor	  anderen;	  
• samenwerken	  terwijl	  er	  op	  een	  creatieve,	  organische	  manier	  met	  elkaar	  rekening	  

gehouden	  wordt;	  
• het	  bewuster	  organiseren	  van	  het	  eigen	  werk	  zodat	  ze	  het	  als	  aangenaam	  en	  als	  

een	  zinvolle	  taak	  ervaren;	  
• het	  zich	  goed	  in	  hun	  vel	  voelen	  omdat	  ze	  op	  een	  eenvoudige	  manier	  voor	  zichzelf	  

zorgen	  door	  een	  gezonde,	  interne	  dialoog.	  

Waarop	  is	  Verbindende	  Communicatie	  gebaseerd?	  
VC	  is	  gebaseerd	  op	  de	  Geweldloze	  Communicatie	  van	  Marshall	  
Rosenberg.	  Hierin	  wordt	  geleerd	  hoe	  je	  iets	  duidelijk	  kan	  
communiceren	  zonder	  verwijten	  of	  oordelen	  uit	  te	  spreken.	  Het	  
inspireert	  tevens	  om	  op	  een	  constructieve	  manier	  te	  luisteren	  naar	  
verwijten	  en	  oordelen	  van	  anderen:	  achter	  een	  oordeel	  schuilt	  altijd	  
een	  gevoel	  en	  een	  behoefte.	  

	  
Wat	  zijn	  de	  vier	  stappen	  bij	  Verbindende	  Communicatie?	  
De	  vier	  stappen	  bij	  VC	  helpen	  om	  te	  begrijpen	  hoe	  het	  werkt.	  VC	  helpt	  om	  op	  een	  
verbindende	  manier	  met	  anderen	  (en	  zichzelf)	  in	  contact	  te	  komen.	  In	  opleidingen	  
en	  training	  leren	  we	  hoe	  je	  de	  vier	  stappen	  bewust	  kan	  doorlopen.	  
	  

1.	  Een	  eerste	  stap	  is	  de	  observatie.	  
Als	  je	  wil	  zeggen	  wat	  je	  stoort,	  is	  het	  voor	  de	  ander	  gemakkelijker	  te	  luisteren	  
als	  je	  beschrijft	  wat	  je	  waarneemt	  en	  er	  eventueel	  bij	  denkt	  zonder	  dat	  je	  er	  
een	  oordeel	  of	  verwijt	  aan	  koppelt.	  Bijvoorbeeld:	  “Je	  gaat	  weg	  uit	  de	  
vergadering	  zonder	  iets	  te	  zeggen…”	  
	  
2.	  De	  tweede	  stap	  is	  zeggen	  wat	  je	  voelt.	  	  
Bij	  VC	  zien	  we	  gevoelens	  als	  signalen	  voor	  iets	  wat	  we	  nodig	  hebben	  (=	  onze	  
eigen	  behoeften)	  voor	  ons	  welbevinden.	  We	  maken	  een	  onderscheid	  tussen	  
gevoelens	  (blij,	  bang,	  boos,	  verdrietig)	  en	  gedachten	  die	  als	  gevoelens	  
worden	  uitgesproken	  (b.v.	  ik	  voel	  me	  gemanipuleerd,	  gekleineerd,	  
beledigd…).	  Met	  deze	  tweede	  stap	  geven	  we	  op	  een	  genuanceerde	  manier	  
aan	  wat	  we	  voelen.	  Bijvoorbeeld:	  “…	  ik	  ben	  erg	  bezorgd	  en	  een	  beetje	  kwaad	  
…”	  
	  
3.	  De	  derde	  stap	  is	  zeggen	  welke	  behoeften	  belangrijk	  zijn	  voor	  jou	  in	  een	  
bepaalde	  situatie.	  Hiermee	  leg	  je	  uit	  dat	  je	  gevoel	  voortkomt	  uit	  een	  
specifieke	  behoefte	  van	  jezelf.	  Op	  die	  manier	  maak	  je	  meteen	  duidelijk	  dat	  de	  
ander	  niet	  verantwoordelijk	  is	  voor	  wat	  je	  voelt.	  Een	  behoefte	  is	  een	  abstract	  
geformuleerde	  waarde	  (dus	  nog	  geen	  concrete	  oplossing)	  en	  herkenbaar	  
voor	  elke	  mens	  als	  iets	  dat	  nodig	  is	  om	  zich	  goed	  te	  voelen.	  Bijvoorbeeld:	  “…	  
omdat	  ik	  behoefte	  heb	  aan	  duidelijkheid	  en	  structuur.”	  
	  



4.	  De	  vierde	  stap	  is	  het	  verzoek.	  Hiermee	  vraag	  je	  op	  een	  concrete,	  
realiseerbare	  manier	  aan	  de	  ander	  iets	  te	  doen	  om	  je	  behoefte	  te	  vervullen.	  
In	  een	  verzoek	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  ander	  vrij	  is	  om	  hierop	  in	  te	  gaan	  of	  
niet.	  Bijvoorbeeld:	  “Wil	  je	  de	  gegevens	  weergeven	  in	  staafgrafieken	  tegen	  
volgende	  meeting?”	  

	  
De	  mechanische	  kant	  van	  de	  vier	  stappen	  verdwijnt	  zodra	  je	  de	  principes	  
voldoende	  onder	  de	  knie	  hebt.	  Zo	  kunnen	  de	  vier	  stappen	  uit	  het	  voorbeeld	  
in	  de	  realiteit	  er	  als	  volgt	  uit	  zien:	  
“Je	  gaat	  weg	  uit	  de	  vergadering	  zonder	  iets	  te	  zeggen.	  (zucht	  en	  mimiek	  die	  
aangeven	  hoe	  je	  je	  voelt.)	  Ik	  wil	  echt	  goed	  met	  je	  samenwerken.	  Heb	  je	  
vandaag	  tijd	  om	  hier	  nog	  eens	  over	  te	  spreken?...”	  Dit	  is	  een	  aanzet	  tot	  een	  
gesprek.	  De	  verdere	  interactie	  is	  gericht	  op	  het	  horen	  en	  uitspreken	  van	  de	  
wederzijdse	  behoeften.	  Als	  alle	  behoeften	  duidelijk	  zijn,	  wordt	  er	  naar	  een	  
oplossing	  gezocht	  waarin	  de	  respectievelijke	  behoeften	  vervuld	  worden.	  
	  

Is	  VC	  ook	  effectief	  als	  je	  gesprekspartner	  geen	  VC	  kent?	  
Dit	  kan	  zeker!	  In	  de	  meeste	  gevallen	  is	  het	  belangrijk	  om	  op	  een	  empathische	  manier	  
te	  luisteren.	  Wat	  de	  ander	  zegt	  of	  doet,	  zie	  je	  als	  een	  poging	  om	  zijn	  behoeften	  te	  
vervullen	  en	  is	  niet	  tegen	  jou	  bedoeld.	  De	  niet-‐verwijtende	  duidelijkheid	  die	  je	  aan	  
de	  dag	  legt,	  helpt	  de	  andere	  om	  zonder	  verweer	  te	  luisteren	  naar	  wat	  jij	  belangrijk	  
vindt.	  
	  
Meer	  informatie	  over	  VC	  vindt	  je	  op	  www.humanmatters.eu	  onder	  de	  link	  
‘nieuwsbrief’.	  
	  	  
Erwin	  Tielemans	  	  
	  
	  
	  


