
Tips voor 
Verbindende Communicatie 

	  
	  

Bepaal je doel vóór je communiceert 
Communiceer doelgericht. Weet wat je wil bereiken met wat je zegt. Neem tijd om naar jezelf te luisteren. Wat voel je, wat heb je nodig (behoeften) en wat 

zou je graag hebben dat anderen doen (verzoek)? 
 

Maak contact met jezelf voor je empathie 
geeft 

Om echt te kunnen luisteren heb je innerlijke rust nodig. Verken eerst je eigen gevoelens en behoeften. Weet dat wat jij voelt en nodig hebt, oké is. Eens 
diep ademen helpt om je bewust te zijn van wat je voelt en wat je nodig hebt. 

 

Neem voldoende tijd 
Stel je gesprek eventueel uit tot je meer tijd hebt. De tijd die je besteedt aan een goed gesprek, resulteert in een betere relatie, de moeite die mensen 

nadien willen doen, de positieve energie die eruit voortkomt… 
 

Kies de juiste plaats 
Zorg ervoor dat je niet afgeleid wordt en dat anderen de communicatie niet kunnen beïnvloeden. Een goed gesprek heb je vaak ‘onder vier ogen’. 

 

Eerst luisteren, dan spreken 
De meeste mensen zullen je boodschap kunnen horen als ze zelf eerst hun verhaal gedaan hebben. Neem tijd om te luisteren. Geef in je eigen woorden 

weer wat je de ander hoorde zeggen. Focus je bij het luisteren op de behoeften en de belangen van de ander. Als iemand stopt met praten, vraag dan: “Is 
er nog iets dat je wil zeggen?” Weet dat goed luisteren niet betekent dat je het eens moet zijn; na goed geluisterd te hebben, kun je beginnen met: “Ik 

heb hierover een andere mening als jij, namelijk…” 
 

Hou het kort 
Zo hoort de ander gemakkelijker de essentie. Geef kort aan wat de aanleiding is (à observatie), wat je hierbij voelt, wat je nodig hebt (à jouw behoefte) 

en wat je graag zou hebben dat de ander doet (àverzoek). Check eventueel hoe de boodschap aankwam met “Kan je me teruggeven wat je me hoorde 
zeggen?” of “Hoe is het voor jou om dit te horen?”.  

 

Ga voor een volle ‘JA’ bij de ander 
Als je de ander iets vraagt te doen, peil dan of de ander dit echt ‘wil’ doen. Iemand die echt ‘ja’ zegt op je verzoek, zal je verzoek met toewijding opvolgen 

vanuit een interne motivatie. 
 

Zoek pas naar oplossingen als  
behoeften en belangen duidelijk zijn 

Door te snel naar oplossingen te gaan, zonder dat de belangen van iedereen duidelijk zijn, beland je vaak in een strijd om een bepaalde oplossing erdoor 
te krijgen. Neem eerst tijd om alle meningen en behoeften in kaart te brengen. Zoek daarna naar een creatieve oplossing waar iedereen zich in kan vinden. 

 

Zeg ‘sorry’ 
Als je erachter komt dat wat je zegde of wat je deed niet in lijn ligt met hoe je met anderen wil omgaan, geef dat dan toe. Wellicht zal jouw ‘sorry’ of 

‘excuses’ pas door de ander gehoord kunnen worden, als je genoeg empathie toonde voor het ‘leed’ van die ander. 
 

Face to face 
Probeer voor belangrijke zaken face to face te communiceren. Lichaamstaal en de manier waarop iets gezegd wordt, zijn belangrijker dan de woorden op 

zich. Video-conference is vaak een goed (en ecologisch) alternatief voor mail of telefoon. 
 

Zeg welgemeend ‘dank u’ 
Spreek je waardering voor de ander uit. Ook al ben je het niet eens, toch kun je tevreden zijn over het initiatief en de bereidheid van de ander om met je te 

praten. Een goed gesprek is een geschenk dat mensen elkaar wederzijds geven. Dus daarom: “Dank je voor dit gesprek.” 

 

	  


