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Verbindende Communicatie 

& Consent Besluitvorming (S3) 

 

* 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf, helft van de prijs 

* per groep max. 20 deelnemer 

 

1. Probleemstelling waar het bedrijf tegenaan loopt 
 

- werknemers onderdrukken emoties 
- werknemers durven zichzelf niet uitspreken 
- veel onuitgesproken spanningen in het team en de organisatie die een warme en veilige 

werksfeer tegenhouden 
- onopgeloste conflicten en spanningen die groter worden en schadelijk zijn voor de organisatie 

 

2. Omschrijving inhoud training 
 

2 daagse training 

Je kan vaak niet kiezen wat je overkomt, maar je kan wel kiezen hoe je met iets om gaat. 

De hele module Verbindende Communicatie is er op gericht dat deelnemers leren wat een cultuur van 

vertrouwen precies betekent en hoe ze hier zelf aan kunnen bijdragen.  

En hoe de techniek van verbindende communicatie hier een cruciale rol in speelt.  

Het is veel makkelijker en sneller om iets of iemand af te breken dan te bouwen aan een constructieve 

samenwerking. Dit laatste vraagt vertraging, zelfkennis, zelfreflectie en de wil om de ander en jezelf echt 

te leren kennen onder het oordeel.  

De 2-daagse is er op gericht om een cultuur van vertrouwen neer te zetten in de organisatie. Een cultuur 

dat impact heeft op alle stakeholders zodat er samen gewerkt kan worden vanuit verbinding, 

transparantie en gelijkwaardigheid.  

Fundamenten van een menselijke en duurzame organisatie.  

Wanneer medewerkers niet leren omgaan met hun eigen emoties en oordelen zijn ze onbewust 

schadelijk voor zichzelf, hum omgeving en de organisatie. Hierdoor ontstaat er onnodig veel spanning 

en wantrouwen.  

Na de 2 daagse kunnen deelnemers zelf het wantrouwen dat ze hebben ontwikkeld in zichzelf, de ander, 

de klant of de organisatie omzetten naar een diep herstel van vertrouwen.  

Prijs 

€ 387 excl. BTW 
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Dag 1 is gericht op de theorie van Verbindende Communicatie alsook de mindset, emotionele maturiteit 

en bewustzijn dat noodzakelijk is om de techniek van Verbindende Communicatie echt te kunnen 

toepassen en integreren in het dagelijkse leven van elke deelnemer.  

Dag 2 is gericht op  oefenen van de techniek met voorbeelden uit het leven van elke deelnemer. 

Daarnaast maken we nog verdieping in de kennisoverdracht van verbindende communicatie.   

Verbindende communicatie helpt medewerkers in het opbouwen van een duurzame relatie met 

klanten, collega’s, leidinggevenden. Door rekening te houden met de behoeften van de klant, met de 

eigen behoeften én met de behoeften op organisatieniveau creëert de medewerker een positief 

werkklimaat. 

Collega’s kunnen op een respectvolle manier met elkaar praten én luisteren op een manier dat de 

andere zich begrepen voelt. De ultieme customer experience, begint bij een tevreden medewerkers. 

 

3. Omschrijving doelstelling training en impact op de organisatie 
 

- deelnemers kunnen ladingsvrij in spanningsvolle situaties aanwezig kunnen zijn 
- deelnemers kunnen eigen emoties en behoeften benoemen en weten hoe ze deze kunnen 

reguleren 
- deelnemers kunnen verantwoordelijkheid nemen voor wat ze nodig hebben in moeilijke, 

spanningsvolle  of conflict situaties 
- deelnemers kennen het verschil tussen wat van de ander is en van zichzelf in een conflict en 

hoe hier adequaat mee om te gaan  
- deelnemers zijn zich bewust van hoe ze in elke situatie een win win situatie kunnen creëren 

zodat ze niet verleid worden in het oordeel te blijven hangen 
- deelnemers zijn zich bewust van hoe ze  
- deelnemers leren hoe ze ladingsvrij feedback kunnen geven en ontvangen aan elkaar 
- deelnemers hebben geleerd wat échte aanwezigheid betekent, hoe ze dit kunnen trainen en 

wat hiervan de impact is op de constructieve werking van de organisatie 
- deelnemers zullen zichzelf beter leren kennen en hierdoor beter met anderen kunnen omgaan 
- deelnemers kunnen moeiteloos omgaan met conflicten  
- deelnemers blijven aanwezig in moeilijke situaties zonder zichzelf of het contact met de ander 

te verliezen 
- deelnemers kennen het verschil tussen wat een projectie is van zichzelf op de ander en wat een 

zuivere waarneming is waarmee ze kunnen communiceren 
- deelnemers kennen en kunnen de techniek van verbindende communicatie toepassen in het 

dagelijkse leven 
- meer verbinding tussen collega’s 
- persoonlijke groei en inzicht waar je nu staat in je leven, wat je nu nodig hebt en hoe je hiervoor 

zelf verantwoordelijkheid kan nemen 
- meer draagkracht in de organisatie 
- meer vertrouwen en begrip doorheen de hele organisatie  
- deelnemers krijgen helder wat ze belangrijk vinden en hoe ze dit kunnen communiceren 
- nee zeggen en nee horen op een verbindende manier 
- op een constructieve manier omgaan met kritiek 
- Grenzen  stellen op een manier die hoorbaar is voor klanten, collega’s en andere betrokkenen. 
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- Een open en directe communicatie tussen medewerkers, klanten en andere betrokkenen in de 
werksituatie. 

- Een positieve sfeer waarin mensen zich gehoord voelen en begrepen worden. 
 

4. Methodologie die gebruikt zal worden tijdens de training 
 

Module is gebaseerd op de boek en theorie van Marchal Rosenberg, ook technieken uit de 

transactionele analyse en het systemisch werk worden hier toegepast.  

  


