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We zijn ondertussen een aantal weken in lockdown en
beginnen zo langzaamaan te wennen aan het nieuwe
‘gewoon’. De laatste weken merkte ik tijdens check-ins
met coachees en klanten dat ze zowel privé als
professioneel struggelden met communicatie:
 
‘De gemoederen lopen hier thuis wel eens op nu we
24/7 thuiswerken maar ik houd zoveel mogelijk mijn
mond.’
‘Eén van mijn medewerkers komt steeds te laat tijdens
onze virtuele meetings, hoe pak ik dit aan?’
‘Ik hoor bij onze teammeetings steeds kinderen op de
achtergrond, kan dit zomaar?’
‘Zoom, Teams, Whereby,…ik word verschrikkelijk moe
van al die check-ins’
 
Vlotte communicatie.  
Daarmee staat of valt elke relatie maar eenvoudig is dat
wel niet. In tijden waar al onze zekerheden worden
weggenomen, we bijna volledig digitaal gaan werken en
ondertussen ook nog een extra taak als leerkracht/
kinderverzorger krijgen, is het niet altijd even makkelijk
om een echt communicatiewonder te zijn.
 
In dit Ebook wil ik jullie graag laten kennismaken met
wat ‘vlotte, effectieve communicatie’ nu juist is. 
Ik deel graag praktische tips rond verbindende
communicatie en het model van ‘geweldloze
communicatie’ van Marshall Rosenberg met jullie.
 
Alvast veel leesplezier…
  
 

Vanessa



Vlotte verbindende communicatie begint in mijn opinie steeds bij het persoonlijk
leiderschap van ieder van ons. 
 
Daarom gaan we hier ook even dieper op in alvorens te kijken naar de communicatie
op zich.
 
Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar persoonlijk leiderschap maar
dit heeft nog niet geleid tot een wetenschappelijke definitie.
 
Mijn persoonlijke definitie is de volgende: 
Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid jezelf te leiden en op die manier ook beter in
staat zijn om anderen te leiden. Bij persoonlijk leiderschap werken hoofd, hart en handen
optimaal samen om doelen te realiseren zowel professioneel als privé.
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WHO WE ARE IS HOW WE LEAD
Brené Brown

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP



Wat zijn nu die belangrijke factoren van persoonlijk leiderschap die bijdragen tot een goede
communicatie?
 

 
 1. ZELFWAARDERING 
 

     Hoe kan je die zelfwaardering nu vergroten?
 
 

1.      Ontdek jouw unieke talenten en zet ze om in doelen. Als je vanuit je eigen 
krachten werkt, vergroot je automatisch je zelfwaardering.
 

2.      Fouten maken mag! Durf perfectie dus los te laten.
 
3.      Vraag voldoende feedback aan mensen die je vertrouwt.
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Als je jezelf positief waardeert maak je je eigen
keuzes en doe je de dingen op jouw manier. 
Natuurlijk vraag je een ander wel eens om zijn of haar
mening, maar je realiseert je dat het uiteindelijk gaat
om wat jíj vindt en voelt. Een gezonde waardering voor
jezelf is de basis van waaruit je contact met anderen
legt en onderhoudt. 

Het zorgt ervoor dat je anderen open tegemoet kunt treden en hen kunt waarderen om wie ze
zijn.
Zelfwaardering geeft je de rust en het innerlijke vertrouwen om moeilijke beslissingen te nemen
en op een assertieve manier op anderen te reageren.



 
2. ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN TUSSEN WAT JE KUNT
VERANDEREN EN WAT NIET
 
Stephen Covey stelt dat we goed moeten kijken of iets in je cirkel van betrokkenheid ligt (je
hebt er mee te maken maar geen invloed op de situatie) of in je cirkel van invloed (je kunt
invloed uitoefenen op de situatie). Geen invloed betekent dat de energie die je besteedt aan het
‘stel dat’ of ‘het zou toch zo moeten zijn dat’ verloren energie is. 
 
Proactieve mensen zullen initiatief nemen om gebeurtenissen waar ze invloed op hebben te
beïnvloeden. Maar als je heel realistisch beseft dat je geen invloed hebt op de situatie, kun je die
situatie het beste gewoonweg accepteren en bekijken hoe je er mee omgaat. 
 
Door de cirkel van invloed toe te passen zal de invloed die je hebt op bepaalde situaties zelfs
groeien door de positieve energie die zich steeds verder uitstrekt.
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3. GROEIMINDSET
 
In haar onderzoek ontdekte Carol Dweck dat mensen twee ‘grondhoudingen’ kunnen hebben.
 
Wie een statisch zelfbeeld (fixed mindset) heeft, gaat ervan uit dat eigenschappen – zoals
intelligentie – vaststaan. Je koestert je sterke eigenschappen en hebt weinig motivatie om te
leren: hoe slim je bent, staat immers toch al vast.
 
Mensen met een groeimindset (growth mindset) kennen op dat gebied echter minder
zekerheden. De enige zekerheid is dat je, hoe slim je nu ook bent, jezelf kunt verbeteren,
namelijk door hard te werken en te leren van fouten.
 
Deze verschillende houdingen doen ons anders met uitdagingen omgaan. Leiders met een
groeimindset gaan uitdagingen niet uit de weg, in tegenstelling tot leiders met een statisch
zelfbeeld. Leiders met een groeimindset werken ook meer vanuit vertrouwen waardoor ze
meer vertrouwen gaan creëren binnen teams.
 
In de VUCA (volatile – uncertain – complex – ambiguous) wereld waarin we leven en nog
specifieker in de huidige crisis waarin we zitten, is het cruciaal dat we elke uitdaging zien
als een manier om te leren. Het kan het verschil maken tussen succes en falen.
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BECOMING IS BETTER THAN BEING

Carol Dweck



We zijn geneigd minder fouten te maken omdat we alle alternatieven bekijken. Op die manier
verdwalen we niet in een tunnelvisie.

We kijken creatiever naar situaties en komen op die manier tot betere oplossingen.

Nieuwsgierigheid leidt tot meer empathie. Je kan je beter verplaatsen in de anderen doordat
je niet enkel gefocust bent op je eigen perspectief. En laat die empathie nu net een goede
basis zijn voor verbindende communicatie.

 
4. NIEUWSGIERIGHEID
 
Nieuwsgierigheid duidt op een groot leerpotentieel en is een fundamenteel ingrediënt van
leiderschap. 
 
Daarnaast heeft het heel wat voordelen voor de organisatie en zijn medewerkers.
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Samengevat zijn de belangrijke factoren van persoonlijk
leiderschap die bijdragen tot een goede communicatie de volgende:
 
 

1. Zelfwaardering
  

2. Onderscheidingsvermogen tussen wat je
kunt veranderen en wat niet

 
 3. Groeimindset

 
4. Nieuwsgierigheid
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Zoals aangegeven is een duidelijke communicatie onmisbaar. 
 
Op momenten waar alles verandert en onze zekerheden worden weggenomen, zullen
communicatiewonders van nog grotere waarde zijn.
 
Je kunt elkaar aardig vinden of niet, je hebt veel of weinig overeenkomsten,…. 
Maar aangezien je collega’s meestal niet kunt kiezen, is het dus altijd belangrijk goed met elkaar
te communiceren. 
 
Samenwerken is om die reden niet altijd even makkelijk maar een goede communicatie leidt
tot meer productiviteit, positieve resultaten en meer successen. Je voelt je betrokken bij je
werk en je bent gemotiveerd. 
 
Slechte communicatie daarentegen zorgt juist voor het tegenovergestelde: minder werkplezier
en geen motivatie. Slechte communicatie moet je daarom voorkomen.
 
Maar wat is nu goede communicatie?
 
Ik geloof zelf persoonlijk heel sterk in de kracht van verbindende communicatie.
 
Verbindende communicatie is een krachtige, effectieve en respectvolle manier om te
communiceren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en empathie. De gebruikte methodiek is
gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie. 
 
Het is een manier om vanuit contact met jezelf te communiceren met anderen. 
Gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften, het vermijden van moralistische
oordelen en het onderscheiden van behoeften en strategieën. 
De methodiek is eenvoudig van opzet, makkelijk te begrijpen en ook zeer
toepasbaar in organisaties. Ze stimuleert verbinding, vertrouwen en samenwerking. 
 
In het volgende stuk gaan we dieper in op een aantal basistips om op een verbindende manier
te communiceren. Deze basistips zijn zaken waar je alle dagen aan werkt en dragen bij tot het
opbouwen van vertrouwen.
 
Leiders die reeds hard aan dit vertrouwen hebben gewerkt, hebben in deze tijden een streepje
voor. 
 
In een tweede stuk bespreken we het model van Geweldloze (verbindende) Communicatie
van Marshall Rosenberg



Het is erg belangrijk dat je je visie en doelstellingen duidelijk communiceert naar je
medewerkers, zodat het voor hen duidelijk is binnen welke grenzen en in welke richting ze
initiatief kunnen nemen. Maak helder wat je van hen verwacht en waarom je dat verwacht. 
 

 
BASISTIPS VERBINDENDE COMMUNICATIE
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1. Communiceer helder

Het is belangrijk om dit snel te doen! 
 
De lockdown zorgt ervoor dat we meer of alleen maar thuiswerken. Hierdoor heb je niet altijd
zicht op waar medewerkers tegenaan lopen, welke frustraties er zijn en waar ze mee bezig
zijn. Als het niet duidelijk is welke richting ze moeten ingaan, kan dit voor gelatenheid zorgen of
kunnen medewerkers zelfs blokkeren.
 
Op het moment dat we terug zullen keren naar onze werkplek, is de kans groot dat
doelstellingen opnieuw worden bijgesteld. Het is dan ook cruciaal om die doelstellingen
opnieuw te gaan communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen ze goed begrepen heeft.



Bespreek met je medewerkers wanneer en hoe ze je kunnen bereiken. Bepaal die momenten
zodat je er ook ‘echt’ kan zijn voor je medewerkers en actief kan luisteren naar wat ze
te vertellen hebben.
 
Je hoeft niet de volledige dag bereikbaar te zijn maar op de afgesproken momenten kan je niet
gestoord worden. 
 
Spelende kinderen in de buurt, luisteren maar tegelijkertijd een belangrijke presentatie
afwerken of er van profiteren om ondertussen wat huishoudelijke taken af te werken,… Dit zijn
allemaal voorbeelden die een goede communicatie kunnen verstoren!
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2. Wees aanwezig! 



Communicatie tussen mensen is een kettingreactie en deze uiten zich in een bepaald gedrag.
Hou er rekening mee dat er een verschil is tussen wat gezegd wordt en de eigenlijke
boodschap. 
 
Zoals een ijsberg is de meeste inhoud van de boodschap (tot 90%) verborgen onder
water: overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en drijfveren.
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3. Actief luisteren en doorvragen

Het is dus belangrijk om niet alleen te luisteren naar wat er wordt gezegd maar echt actief te gaan
luisteren en door te vragen naar wat er ‘echt’ bedoeld wordt en wat er werkelijk speelt.
 
Loopt het gesprek stroef of zit er ruis op de communicatie ga dan bewuste interventies
inschakelen:
 
- Zeg ‘wacht even’ en neem even een denkpauze.
- Benoem iets van onder de waterlijn:

o Misschien is het doel van het gesprek niet duidelijk.
o Misschien heeft de persoon andere verwachtingen waaraan jij niet kan voldoen.
o Misschien heeft iemand een dipje na een aantal weken thuis te zitten tussen 4 muren.

 
In tijden dat we bijna volledig zijn aangewezen op digitale hulpmiddelen is dit een cruciale basistip.
Probeer zo veel mogelijk te communiceren via videocall zodat je ook de lichaamstaal van je
medewerker kan zien. Dit geeft meestal aan of er al dan niet iets onder de waterlijn zit.



 Erkennen: benoem dat je weerstand voelt
 Verkennen: vraag naar de bezwaren
 Mee bewegen: geef de andere gelijk in zijn bezwaren, durf ze zelfs uitvergroten. Dit kan 
 leiden tot inzichten bij de andere.

Door weerstand te (h)erkennen geef je mensen het gevoel dat je ze begrijpt, wat ervoor zorgt
dat ze jou positiever beoordelen. Die positievere beoordeling zorgt er vervolgens voor dat ze
eerder doen wat je vraagt.
 
Weerstand kan verschillende vormen aannemen. Sommige vormen zijn makkelijk te herkennen,
andere moeilijker. 
 
Komen volgende zaken je bekend voor?
 
Iemand draagt te veel details aan of vraagt om meer details.
Je hoort regelmatig: ‘Ik heb geen tijd’ .
Men opent de aanval, wordt snel kwaad of dreigt.
Medewerkers blijven stil, ze laten je uitspreken maar stemmen niet in.
 
De weerstand herkennen is alvast de eerste stap.
 
Daarnaast kan je een aantal technieken gebruiken om met weerstand om te gaan:
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4. Erken weerstand

Samengevat kunnen we zeggen dat een aantal basistips cruciaal
zijn om op een verbindende manier te communiceren:

 
Communiceer helder

 
Wees aanwezig

 
Actief luisteren en doorvragen

 
Erken weerstand



Zelf als je al deze basistips in acht neemt, is er nog steeds een risico dat het emmertje op een
gegeven moment overloopt (yep, meegemaakt �) en in Corona tijden kan dat al eens sneller
gebeuren..
 
En de ene persoon kan er al wat beter mee om dan de andere maar feit is dat wanneer men
niet over deze frustraties gaat communiceren en ze dus opkropt, ergens het emmertje zal
overlopen en er harde woorden vallen.
 
In dat geval kan ‘verbindende (geweldloze) communicatie’ een reddingsboei zijn om conflicten
te vermijden en sneller tot een oplossing te komen.
‘Verbindend communiceren’ is immers een krachtige techniek om op een efficiënte en
respectvolle manier een boodschap over te brengen.
 
Het is gebaseerd op het concept van geweldloze communicatie van Dr. Marshall Rosenberg.
De intentie van verbindende communicatie is, een relatie op te bouwen – of te behouden-
waarbij er wederzijds respect is. De aandacht is hierbij gericht op behoeften en waarden van
de betrokkenen. De aandacht wisselt van het oprecht uitspreken van de eigen behoeften, naar
het empathisch luisteren naar gevoelens en behoeften van de ander.
 
Verbindende communicatie bestaat uit 4 bouwstenen:
 
1. Waarnemen zonder oordeel
Wat neem je waar? Observeer wat er gebeurt en beschrijf de situatie zonder oordelen. Een
waarneming is wat je met een videocamera kunt registreren. Zo ontstaat er ruimte voor de
ander om zijn/haar kant van het verhaal te vertellen.
 
2. Uiting geven aan je gevoelens
Wat doet de waarneming met je? Wat voel je? Soms denken mensen dat het onprofessioneel is
om je gevoelens te tonen op de werkvloer. Bij botsingen en conflicten ervaren mensen echter
meer verbondenheid als ze over hun gevoelens kunnen spreken.
 
3. Communiceren van behoeften
Waar heb je behoefte aan? De kunst bij deze stap is om jouw behoefte te onderkennen en
onder woorden te brengen.
 
4. Doe een verzoek/wens
Wat is het wat je wilt? Formuleer een helder en haalbaar verzoek. Gebruik daarbij positieve
woorden.
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GEWELDLOZE (VERBINDENDE) COMMUNICATIE
(M.Rosenberg)



PAGINA 14 COMMUNICATIE

Ik geef jullie graag nog een concreet voorbeeld volgens de stappen van het model van
geweldloze communicatie.
 
Eén van mijn medewerkers komt steeds te laat tijdens onze virtuele meetings, hoe pak ik dit aan?’
 
1.Deze morgen tijdens onze wekelijkse call met het team, was je 15 minuten te laat. Daardoor
konden we de voorziene timing niet aanhouden en was ik te laat voor mijn volgende
videocall.
 
2.Dat heeft me heel erg ontgoocheld en ik geraakte er ook gefrustreerd van omdat dit een
directe impact had op de volledige planning van die dag.
 
3.Structuur en efficiëntie zijn voor mij heel belangrijk binnen een professioneel kader.
 
4.Kunnen we afspreken dat je voor de volgende meetings wel op tijd bent ingelogd of me laat
weten wanneer je er niet geraakt? Op die manier kunnen we dan alvast van start gaan.
 
Het lijkt in het begin een beetje onnatuurlijk maar het is zoals leren rijden met de fiets. In het
begin ben je heel hard bezig met de techniek maar eens je de techniek in de vingers hebt, ga je
het echt verinnerlijken.
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 Ik hoop dat je dit Ebook met interesse gelezen hebt en vooral dat je er mee aan de slag gaat.
 
Wil je graag op een duurzame manier verder aan de slag met verbindende communicatie of
andere leiderschapstopics en kan je daarbij begeleiding gebruiken?
Dan plan ik graag een open intakegesprek in.
 
Wil je graag een klankbord om een aantal dingen af te stemmen, dan ben ik er graag voor jou.

Contacteer mij via
 
vanessa@humanatwork.be
+32 477 87 34 86
 
Meer info vind je op www.humanatwork.be
 
Voor meer inspiratie kan je terecht op
www.humanatwork.be/nieuws/

 
 

Vanessa Bolsens
Leadership & Team Coach
Trainer / Facilitator


