Werkdocument bij de e-learning-module Verbindende Communicatie
versie 1
Beste cursist,
Je schreef je in voor de e-learning-module Verbindende Communicatie. Hiermee leer je een
aantal basisbegrippen uit onze training. Om optimaal rendement te halen uit deze tool een
paar aanbevelingen:
• Doe de oefeningen als u tijd hebt om ze bewust te doen.
• Lees aandachtig de introductie en de commentaren bij elke oefening.
• Noteer bij het eind van elk blokje wat u geleerd hebt en welke vragen u hebt.
• Weet dat irritatie bij leerprocessen een goed teken is. U wil immers iets wat u (nog
niet) hebt. Noteer telkens wat u wil weten, kunnen of begrijpen. Breng deze notities
mee naar de training en leg ze aan de trainer voor. Het zijn wellicht interessante
uitgangspunten voor leerrijke gesprekken en oefeningen.

1. Onderscheid observatie-interpretatie-oordeel
Bij Verbindende Communicatie is het belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen wat je
waarneemt, je interpretaties en je oordelen. Bij VC vermijden we om oordelen uit te
spreken. Het uitspreken van oordelen neemt meestal de zin bij de ander weg om op een
hartelijke manier samen te werken.
Maak in volgende oefening een onderscheid tussen:
• Waarnemingen: wat je ziet, hoort of waarneemt met je zintuigen
• Interpretaties: de betekenis die je geeft aan je waarneming. Dit kan verschillen van de
ene persoon tot de andere.
• Normatief oordelen: het geven van een waardeoordeel aan de andere persoon in
termen van juist/fout, goed/slecht, okay/niet okay…
Vragen na de oefening:
Wat leer je? Wat vind je bruikbaar?

Welke vragen, bedenkingen of kritiek heb je bij deze oefening? Vertaal het in een vraag die,
als je er een goed antwoord op komt, wat oplevert voor jouw leerproces.

2. Onderscheid verbindende en verwijtende gevoelswoorden
Bij Verbindende Communicatie vinden we gevoelens erg belangrijk. De manier waarop
mensen hun gevoelens uitspreken heeft vaak een invloed op de relatie…
We maken onderscheid tussen verbindende (verbindende) gevoelstaal en verwijtende
(oordelende) gevoelstaal.
Bij verbindende gevoelstaal zeg je wat je voelt, wat je gewaar wordt. Bij verwijtende
gevoelstaal geef je de ander de schuld voor wat je voelt. Bij verbindende gevoelstaal delen
we gevoelens op in blij, bang, boos, verdrietig, energiek en weinig energie. Bij verwijtende
gevoelens zeg je wat je over een ander denkt of je geef de ander de schuld voor de
gevoelens die je hebt, bijvoorbeeld: “Ik voel me genegeerd door jou, Je maakt me boos, Ik
voel me gebruikt…”
Maak bij volgende oefening telkens een onderscheid tussen verbindende en verwijtende
gevoelstaal.
Vragen na de oefening:
Wat leer je? Wat vind je bruikbaar?

Welke vragen, bedenkingen of kritiek heb je bij deze oefening? Vertaal het in een vraag die,
als je er een goed antwoord op komt, wat oplevert voor jouw leerproces.

3. Onderscheid behoefte-strategie
Bij Verbindende Communicatie maken we onderscheid tussen behoeften en strategieën. Een
behoefte is een abstracte waarde die de basis is van gezond en gelukkig leven. Elke mens
heeft hetzelfde scala aan behoeften.
Een strategie is een concrete manier om een behoefte te vervullen. Één behoefte kan op
veel verschillende manieren ingevuld worden. Bij Verbindende Communicatie pleiten we
ervoor om vast te houden aan je behoefte maar flexibel te zijn in het zoeken naar
strategieën (=concrete invullingen ervan).
Maak in de oefening hieronder een onderscheid tussen behoeftes en strategieën.
Vragen na de oefening:
Wat leer je? Wat vind je bruikbaar?

Welke vragen, bedenkingen of kritiek heb je bij deze oefening? Vertaal het in een vraag die,
als je er een goed antwoord op komt, wat oplevert voor jouw leerproces.

4. Onderscheid effectieve en niet effectieve verzoeken
Bij Verbindende Communicatie zijn het doen van verzoeken een manier om zorg te dragen
voor het vervullen van je behoeften. Als je voor jezelf hebt nagegaan wat je zelf kan doen,
kan je je ook wenden tot iemand anders. Op die manier kan je duidelijk zijn in wat jou zou
kunnen helpen in het vervullen van je behoeften. Doe je dit niet, dan is de kans veel kleiner
dat je ook werkelijk krijgt wat je nodig hebt. Een verzoek geeft de ander ook duidelijkheid.
En door deze duidelijkheid weet je sneller waar je aan toe bent.
Formuleer een verzoek:
• Zo concreet mogelijk
• Zorg ervoor dat het doenbaar en realistisch is
• Formuleer het in plustaal; zeg wat je wèl wil in plaats van wat je niet wil
• En laat de ander vrij om iets te doen of niet; we gaan ervan uit dat mensen van
nature elkaar graag willen helpen. Hoe groter de vrijheid om zelf te kunnen kiezen,
hoe meer ruimte er in een relatie komt voor het spontaan helpen en ontvangen.
Vragen na de oefening:
Wat leer je? Wat vind je bruikbaar?

Welke vragen, bedenkingen of kritiek heb je bij deze oefening? Vertaal het in een vraag die,
als je er een goed antwoord op komt, wat oplevert voor jouw leerproces.

