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Aidsfonds en empathie 

In deze nieuwsbrief deel ik graag een column van Doortje ‘t 

Hart van het Aidsfonds met jullie. Oorspronkelijk geschreven 

voor de eigen medewerkers geeft het een inkijkje in hoe actief 

het Aidsfonds bezig is met Verbindende Communicatie. Wat mij 

daarin vooral inspireert is dat het traject vanuit de organisatie zelf 

ontstaat. Iedere paar maanden wordt opnieuw gekeken wat er 

nodig is en hoe dat zo effectief mogelijk kan worden ingevuld. Door 

gebruikmaking van training, supervisie, intervisie, presentaties of 

anders. En of de organisatie dat zelf doet of dat Ai-opener daarbij 

ondersteunt. Hier volgt de column:

Column: Laat me nou gewoon eens uitpraten!
Een gesprekje bij het koffieapparaat:

X: Hoe gaat het met je?

Y: Oh, druk, druk, druk.

X: Oh, wat fijn, niets zo akelig als je vervelen op het werk.

Y:  (fronst haar wenkbrauwen)

Is hier echt sprake van een gesprek? Wordt hier echt geluisterd 

naar wat de ander zegt? Is de vragensteller eigenlijk wel 

geïnteresseerd in het antwoord?

Onlangs is de derde groep collega’s bij het Aidsfonds getraind 

in Verbindende (Geweldloze) Communicatie. Bij verbindend 

communiceren gaat het erom dat je niet gaat van ‘oordeel’ naar 

‘eis’, maar van ‘waarneming’, via ‘gevoelens’ en onderliggende 

‘behoeften’ naar een ‘verzoek’. Een niet moeilijk uit te leggen 

concept. Zie dit filmpje.

Belangrijk bij verbindende communicatie is empathisch luisteren. 

Je zou kunnen denken dat dat gaat om meevoelen, meelijden, 

maar dat is het juist niet. Empathisch luisteren is ECHT luisteren, 

volledig aanwezig zijn in het hier en nu en luisteren met je hart 

in plaats van met je hoofd, zonder oordeel. Het gaat erom dat je 

probeert te begrijpen hoe die ander het ervaart en tegelijkertijd 

de ander helpt om in haar verhaal de onderliggende gevoelens/

behoeften te achterhalen. 

Gesprekje bij het koffieapparaat 2:

Hoe weet X nou dat Y het fijn vindt om het druk te hebben en 

zich dus niet te vervelen? Heeft zij ernaar gevraagd? Weinig 

empathisch, het lijkt meer een reflectie van haar eigen behoefte 

om het lekker druk te hebben als je het mij vraagt. Dit gesprek zou 

ook zo kunnen gaan:

https://youtu.be/ZTHbLrfTrGI
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Tijdens trainingen krijg ik wel eens de vraag of Geweldloze 

Communicatie ook werkt bij ontslag. Iemand ontslag aanzeggen is 

tenslotte niet erg verbindend en meer een eis dan een verzoek… 

Deze week hoorde ik een ontroerend praktijkvoorbeeld hoe het ook 

kan. Een hoofd personeelszaken, ik noem haar even Marjan, vertelde 

me dat ze kort geleden haar medewerkster had ontslagen. Hoewel 

ze meer dan tevreden was over haar werk zag de organisatie geen 

andere oplossing omdat de hoeveelheid werk was teruggelopen. 

Toen ze vlak daarna aan de jaaropleiding De Reis begon merkte ze 

allerlei tegenstrijdige gevoelens over het ontslag. Nadat ze die had 

onderzocht en naar de onderliggende behoeften had gekeken besloot 

ze om nog een keer het gesprek aan te gaan met de medewerkster. 

Resultaat van de uitwisseling die volgde was dat de medewerkster in 

dienst kon blijven en ze allebei minder uren zijn gaan werken. Dat 

bleek voor allebei een win-win en ook nog voor de organisatie! 

Hoewel ik me bewust ben dat dit soort win-win oplossingen niet 

altijd mogelijk is merk ik dat open het gesprek ingaan de kans op 

een win-win wel aanzienlijk vergroot. Meer praktijkvoorbeelden 

over de toepassing van Verbindende Communicatie in werk of privé 

kun je lezen op onze website >.

Ontslag of win-win? 

X: Hoe gaat het met je?

Y: Oh, druk, druk, druk.

X: Fijn druk of vervelend druk? 

Y: Nee, echt vervelend, ik heb het gevoel op mijn tenen te lopen.

X: Oh, dat is vervelend voor je. Weet je waar dat gevoel vandaan 

komt?

Y: Goh, nee, ik loop alleen maar te rennen. Maar nu je het vraagt, 

eigenlijk is het begonnen sinds ik die …klus erbij heb gekregen. Die 

kan ik er echt niet bij hebben. Dat maakt me zo gestrest.

X: Dus eigenlijk wil je iets minder op je bord, zodat je dat gestreste 

gevoel kwijt raakt?

Y: Yep, dat is het. 

Door de vraag van X naar het soort drukte krijgt Y de kans haar 

gevoel te uiten en later helpt X haar ook om de behoefte die ze 

heeft te formuleren. Om even in het hier en nu naar de situatie 

te kijken in plaats van door te rennen. Vandaaruit kan Y dan (als 

ze dat zelf wil) actie gaan ondernemen en bijvoorbeeld met haar 

leidinggevende gaan overleggen (die dan hopelijk ook empathisch 

luistert!). Ik denk zomaar dat beiden met een fijner gevoel uit dit 

gesprek weglopen dan in de eerste versie. En heel veel meer tijd 

kost dit gesprek ook niet (35 seconden tegenover 12 seconden)… 

De volledige column van Doortje vind je terug op onze website >.

http://www.ai-opener.nl/praktijkvoorbeelden.html
http://www.ai-opener.nl/aidsfonds.html
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Trainingsaanbod Ai-opener

We hebben met moeite al onze trainingen op de achterkant van de 

nieuwe brochure gekregen die net vers van de drukpers komt. In 

2017 geven we 6 jaaropleidingen en ruim 30 introductie- en ver-

diepingstrainingen en we hopen dat er iets voor je bijzit. Hieronder 

vind je een overzicht van de diverse introductietrainingen in 2017 

en op de website is alle praktische en inhoudelijke informatie terug 

te vinden >. Als je voor jezelf of je organisatie enkele brochures 

wilt ontvangen kun je deze aanvragen door een mail te sturen of 

de brochure hiernaast te downloaden.

Graag wil ik de leergang Verbindend Leiderschap specifiek onder 

de aandacht brengen. In oktober is de vorige leergang afgesloten 

waaraan o.a. leidinggevenden deelnamen van een universiteit, 

een landelijke krant, een ROC, een vrijwilligersorganisatie en een 

reïntegratiebedrijf. De deelnemers waardeerden de leergang met 

gemiddeld 8,3 en allemaal gaven ze aan een forse stap te hebben 

gemaakt in hun leiderschapsontwikkeling. 

Zelf krijg ik veel energie als ik zie dat leidinggevenden de principes 

van Verbindende Communicatie in hun organisatie proberen te 

integreren. Vandaar dat ik er naar uitkijk om samen met Jenny 

Giezeman op 19 januari met de volgende leergang te starten. 

Als je leidinggevende bent en je wilt op een verbindende manier 

omgaan met besluitvorming, overleggen, eindejaar-gesprekken, 

jouw kernwaarden en die van de organisatie, dan is deze leergang 

wellicht iets voor jou. Inhoudelijke en praktische informatie is 

terug te vinden op onze website >. Als je persoonlijk overleg wilt 

of deze leergang aansluit bij je leerbehoeften dan kun je me bellen 

op 06-16914452. Jenny is te bereiken op 0032-479217036.

Introductietraining De Vijfdaagse

24 en 25 januari, 21 en 22 februari, 21 maart Amsterdam

16 en 17 maart, 13 en 14 april, 2 juni Rotterdam

12 en 13 april, 11 en 12 mei, 1 juni Nijmegen

15 en 16 mei, 12 en 13 juni, 26 juni Kortenberg (Brussel)

15 en 16 mei, 12 en 13 juni, 4 juli Den Haag

18 en 19 september, 16 en 17 oktober, 13 november Rotterdam

12 en 13 oktober, 9 en 10 november, 30 november Amersfoort

6 en 7 november, 20 en 21 november, 11 december Kortenberg (Brussel)

13 en 14 november, 11 en 12 december, 12 januari Groningen

Introductietraining Geweldloze Communicatie

6 en 7 februari Groningen 25 en 26 sept. Nijmegen

15 en 16 mei Rotterdam 16 en 17 nov. Rotterdam

Introductietraining Verbindende Communicatie in je werk

17 en 18 januari Kortenberg (Brussel) 22 en 23 juni Rotterdam

31 januari en 1 febr. Den Haag 25 en 26 sept. Groningen

20 en 21 februari Nijmegen 5 en 6 oktober Kortenberg (Brussel)

6 en 13 maart Leeuwarden 19 en 20 okt. Amsterdam 

12 en 19 mei Amersfoort 23 en 24 nov. Amersfoort

http://www.ai-opener.nl/agenda.html
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=brochures
http://www.ai-opener.nl/verbindend-leiderschap.html
http://www.ai-opener.nl/download/ai-opener_brochure_2017.pdf
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Diversen 

 

Mijlpaal Flevoziekenhuis

Jullie hebben al eerder kunnen lezen over ‘Verbindend Communice-

ren brengt topzorg dicht(er)bij’. Dit project, om alle medewerkers 

van het Flevoziekenhuis te ondersteunen in hun communicatie, is 

halverwege 2015 van start gegaan. Op 10 november hebben we 

een mijlpaal bereikt omdat de 100e groep medewerkers de basis-

module heeft gevolgd. Reden genoeg om dat met taart te vieren! 

Klik hier > als je meer wilt lezen over dit project. 

Festivals

Op 29 oktober j.l. heeft het eerste Noordelijk Festival van de 

Verbindende Communicatie plaatsgevonden. En ik heb van 

een aantal mensen gehoord dat ze het als inspirerend hebben 

ervaren. Met dank aan Diny, Marije en Henri die dit festival hebben 

georganiseerd. 

Inmiddels is ook het programma van het negende Geweldloze 

Communicatie Festival in Rotterdam bekend. Op 11 februari 

kun je kiezen uit 12 workshops van 14 trainers met heel diverse 

thema’s. O.a. grenzen aangeven, omgaan met verwijten 

en triggers, verbinding in groepen, empathisch luisteren, 

teamcoaching, vergaderen en kwetsbaarheid. Van Ai-opener uit 

geven Christiaan Zandt, Dionne Verbeet en Martin van der Meulen 

een workshop. Om je nieuwsgierigheid naar het festival aan te 

wakkeren kun je dit oude filmpje > van Christiaan bekijken 

waar ik nog steeds vrolijk van word. Achtergrondinformatie en 

gelegenheid om je in te schrijven vind je hier >.  

Gratis training Marshall Rosenberg

SoundsTrue, de uitgever van de CD’s en DVD’s van Marshall 

Rosenberg, heeft één van zijn luistertrainingen gratis online gezet. 

In deze training introduceert Marshall de concepten van NVC 

en hoe je deze kunt toepassen in je relaties. Veel luisterplezier 

gewenst >.

NVC en Sociocratie

Hoe meer ik in organisaties werk hoe meer ik me er bewust 

van ben dat er behalve Verbindende Communicatie nog andere 

zaken nodig zijn om organisaties te creëren die voor iedereen 

werken. Een organisatie is namelijk, naast een groep van 

mensen die samenwerken, ook een systeem van procedures, 

cultuur, afspraken, besluitvorming e.d. Op dit vlak is Sociocratie, 

ontwikkeld in Nederland, een interessant gedachtegoed. Het heeft 

veel raakvlakken met NVC en principe is dat ieders stem telt en 

aan de oppervlakte wordt gebracht. 

Van Annewiek Reijmer, directeur van het Sociocratisch Centrum > 

ontving ik bijgaande videopresentatie >. Daarin worden de 

verschillen en overeenkomsten tussen NVC en Sociocratie helder 

uitgelegd.  

Geweldloze 
   Communicatie 
  Festival

                 11 FEBRUARI 2017

In contact met jezelf 
en de ander 

http://www.ai-opener.nl/flevoziekenhuis.html
http://www.geweldlozecommunicatiefestival.nl
http://www.geweldlozecommunicatiefestival.nl
https://www.youtube.com/watch?v=tRQpsKAQdAA
http://www.geweldlozecommunicatiefestival.nl
http://www.soundstrue.com/store/nonviolent-communication/free-teaching-series
http://www.sociocratie.nl
https://www.youtube.com/watch?v=k5x1Ul6ZWTE&feature=youtu.be
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Alle trainers van Ai-opener zijn internationaal gecertificeerd door 

het ‘Center for Nonviolent Communication’. 

Stuur een e-mail naar Ai-opener als je deze nieuwsbrief niet meer 

wilt ontvangen of een verzoek hebt om deze ook naar anderen te 

mailen.

Interviews Dionne en Jenny

De afgelopen maanden hebben we vanuit Ai-opener 2 interviews 

gegeven. Dionne Verbeet heeft een uitgebreid interview > 

gegeven voor het blad van het Apostolisch genootschap waar 

ze eerder dit jaar een lezing voor 45 mensen heeft verzorgd. 

Jenny Giezeman heeft, naast Nicole van Ladesteijn, uitgebreide 

input geleverd voor het blad Management Support dat zich 

vooral richt op secretaresses. Ze heeft de 4 elementen van het 

model toegelicht en specifiek gemaakt voor iemand in de rol van 

managementsupport. Het artikel is getiteld ‘Ruis’ en je kunt het 

hier lezen >.

Hartelijke groet,  

 

 Martin van der Meulen (mede namens Ingrid Bouland,   

 Christiaan Zandt, Dionne Verbeet, Jenny Giezeman en  

 Tineke Hertsenberg) 

mailto:info@ai-opener.nl?subject=Afmelden/doorsturen nieuwsbrief
http://www.ai-opener.nl/download/stroom.pdf
http://www.ai-opener.nl/download/managementsupport_november2016.pdf

