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Bewoners krijgen meer en meer verantwoordelijkheden toevertrouwd in het sociale domein, vooral in 

eigen wijk. Wat in een professionele omgeving meer regel dan uitzondering is, is dat medewerkers op 

vaardigheden worden getraind. Bij bewoners ontbreken deze mogelijkheden. Met de training 

“verbindend communiceren” brengen we daar verandering in. De training voorziet niet alleen in het 

vergroten van de communicatieve vaardigheden, hij brengt ook bewoners bij elkaar die iets voor hun 

omgeving willen betekenen. 

Verbindende Communicatie 
Geweldloze of Verbindende Communicatie biedt je de mogelijkheid om 

inzicht te krijgen in de diepere lagen achter je taalgebruik. Regelmatig 

roepen we iets, hebben we een oordeel, vinden we wat. En daar zit, als 

we echt eerlijk zijn, vaak iets heel anders achter. Al je oordelen, alles 

wat je vindt, gaat uiteindelijk over jou. 

 

Geweldloze communicatie vraagt lef en eerlijkheid van je om jouw 

diepere lagen te onderzoeken. Het vraagt nederigheid en het vraagt je 

je hoofd te buigen voor je ego en behoeften die onder of achter je 

woorden liggen te her- en erkennen.  Om ze vervolgens op een 

respectvolle manier te verwoorden in een oprecht verzoek aan jezelf, de 

ander of de anderen. Respectvol betekent hier zonder oordeel, en 

transparant. Een oprecht verzoek is een verzoek dat niet stilletjes een 

eis of een retorische vraag is maar een verzoek waarop die ander, die 

net zo veel lagen achter zijn of haar woorden heeft, een nee kan geven. 

 

Met dit eenvoudige maar lang niet gemakkelijke model, wat inmiddels wereldwijd zijn vruchten afwerpt 

tot in de meest ingewikkelde conflictsituaties, gaan wij 2 dagen aan de slag. 

De inhoud van de twee dagen 
Alle vragen, meningen, 

opmerkingen en reacties van 

mensen zijn uiteindelijk uitingen 

van (een) persoonlijke 

behoefte(n). Dit vormt de basis 

voor Verbindende 

Communicatie. Tijdens deze 

eerste twee dagen gaan we dan 

ook vooral aan het werk met 

jouw individuele persoonlijke 

behoeften die onder jouw taalgebruik liggen. En van daaruit gaan we onderzoeken hoe je door jezelf 

anders uit te drukken in verbinding komt met de ander die ook vanuit zijn/haar eigen behoeften reageert.  

 

We gaan diepgaand aan het werk met het 4-stappen model van Geweldloze Communicatie: Waarnemen, 

Gevoelens, Behoeften en Verzoeken en vooral met hoe dat in jou werkt, vanuit welke behoeften jouw 

gedrag komt en hoe jij je behoeften leert te formuleren. Je bent bezig met de IK-cirkel.  Je leert over de 

jakhals en de giraffe en je ontdekt heel wat over jezelf.  
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1. Waarnemen: Het verschil tussen waarnemen en oordelen. 

2. Gevoel: het benoemen van gevoelens die in je leven opduiken en het vergroten van je 

woordenschat op dat niveau. Ook maak je kennis met de zogenaamde quasi-gevoelens. 

3. Behoeften: je leert behoeften in jouw systeem voelen, herkennen, omschrijven en benoemen. 

4. Verzoek: tenslotte leer je hoe je een oprecht verzoek kunt formuleren in plaats van een eis, 

retorische vraag of een plasje. (Een vraag waarin jij geen grens aangeeft waardoor de ander over 

jouw grens heen kan gaan.) 

 

En met dit model gaan we vooral praktisch aan de slag. Vanuit jullie eigen voorbeelden uit je leven. 

Spelenderwijs, alleen, in groepjes en met verschillende werkvormen.  

Ervaringen in het Soesterkwartier 
Eind november 2017 is de eerste training in het Soesterkwartier gegeven, voor een groep van 12 

personen, 9 mannen en 3 vrouwen, allemaal mensen die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk in de wijk. 

Een boeiende en intensieve ervaring voor iedereen. In de eerste fase werd vooral veel geoefend om 

waardenvrij de situatie waar te nemen. Luisteren, beschouwen, feiten benoemen. Verderop in de dagen 

werden de feiten gekoppeld aan emoties, en behoeften.  

 

Opvallend was de hechtheid die in de loop van 2 dagen binnen de groep ontstond. Na afloop werd het 

plan gemaakt om elkaar als groep vaker op te zoeken, om deze nieuwe wijze van communiceren vaker te 

oefenen. In de loop van 2018 is deze groep in wisselende samenstelling diverse keren bij elkaar gekomen.  

 

  

  

De trainer: Erna Smeekens 
Erna Smeekens traint al vele jaren mensen uit alle lagen van de samenleving. 

Onlangs verscheen van haar hand het boek “Jong leren Communiceren”.  

Erna is mede-initiatiefneemster van Stichting Tientjes Breda en de Bredase 

Coöperatie De Vrije Uitloop, de eerste Nederlandse vereniging van 

scharrelondernemers. Erna geeft de training met ondersteuning van haar 

partner Hans Udo.  

Meedoen?  
Geef je dan op bij Henry de Gooijer, Henry.deGooijer@indebuurt033.nl  
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