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Cavent: thuis in de zorg 

Stichting Cavent > is een zorginstelling in de Hoeksche Waard die 
zich met veel betrokkenheid richt op mensen met een (verstan
delijke) beperking die een zorg/ondersteuningsvraag hebben. In 
de zorg leeft de laatste jaren steeds meer de vraag om te werken 
vanuit de gedachte van de participatiesamenleving. Plus dat er 
vanuit de overheid minder financiële middelen beschikbaar komen. 
Vandaar dat Cavent zich genoodzaakt zag om een visiekanteling te 
maken en op een andere manier te gaan werken. 

Belangrijke waarden bij die visiekanteling van Cavent zijn open
heid, respect voor eigenheid, gelijkwaardigheid en verbinding. Op 
basis hiervan is met ondersteuning van Sandrijn Vreugdenhil van 
Deskundigezorg > een methodische werkwijze Cavent ontwik
keld in vaardigheden en hulpmiddelen om op een andere manier 
om te gaan met cliënten en ouders/begeleiders. En daar bleek 
Verbindende Communicatie naadloos bij aan te sluiten! 

Vandaar dat alle 
150 medewerkers 
het afgelopen 
jaar een basis
module Verbindende 
Communicatie hebben 
gevolgd. Zo’n 20 
medewerkers die 
de implementatie 
van Verbindende 
 Communicatie 
verder willen 
ondersteunen krijgen 
in september een 
verdiepingsmodule. Op 
iedere locatie is een 
toolkit beschikbaar 
met gevoels en 
behoeftekaartjes en 
hangt een poster met 
het model in de vergaderzaal. En als klap op de vuurpijl zijn we 
bezig met een pilot voor de Cavent-cliënten zelf: ‘Praten over 
gevoelens en verlangens’.

Vraag is natuurlijk altijd: ‘wat brengt dit de organisatie, de 
medewerkers en de cliënten?’. Voor een definitief beeld is het nog 
te vroeg. Wel wijzen reacties van medewerkers op de vragen ‘Wat 
zijn de belangrijkste punten die je hebt geleerd?’ en ‘Wat neem je 
hieruit mee naar je werkpraktijk?’ in een duidelijke richting:

BEHOEFTEN

BETEKENIS
BEGRIP, BEWUSTZIJN,  BIJDRAGE, 
CREATIVITEIT, DOELTREFFENDHEID, 
ERKENNING, GEWAARZIJN, GROEI, 
HELDERHEID, HOOP, LEREN, ONTDEKKING, 
PARTICIPATIE, VAARDIGHEID,
VIEREN VAN HET LEVEN, ROUWEN, 
STIMULATIE, UITDAGING,
VAN BELANG ZIJN, WERKZAAMHEID, 
WILSKRACHT, ZELFEXPRESSIE, ZIN

VREDE
GEMAK, HARMONIE, HEELHEID, INSPIRATIE, 
ORDE, SCHOONHEID, VERBINDING

SPELEN
HUMOR, PLEZIER

LICHAMELIJK WELBEVINDEN
AANRAKING, BESCHUTTING, BEWEGING, 
LUCHT, RUST, SEKSUALITEIT, VEILIGHEID, 
VOEDSEL, WATER

AUTONOMIE
KEUZE, ONAFHANKELIJKHEID, RUIMTE, 
SPONTANITEIT, VRIJHEID

EERLIJKHEID
AANWEZIGHEID, AUTHENTICITEIT, 
INTEGRITEIT, ZELFEXPRESSIE

VEBINDING
ACCEPTATIE, AFFECTIE, BEGRIJPEN EN
BEGREPEN WORDEN, COMMUNICATIE, 
COMPASSIE, EMPATHIE, ERBIJ BETREKKEN, 
ERBIJ HOREN, GEMEENSCHAPSGEVOEL, 
INTIMITEIT, KENNEN EN GEKEND ZIJN,
LIEFDE, NABIJHEID, ONDERSTEUNING, 
RESPECT/ZELFRESPECT, SAMENWERKING, 
VERTROUWEN, VEILIGHEID, VOEDING,
VOORKOMENDHEID, WAARDERING, 
WARMTE, WEDERKERIGHEID, ZIEN EN
GEZIEN WORDEN

BANG
ANGSTIG
IN PANIEK
ONGERUST
ONTSTELD
OP MIJN HOEDE
VERSCHRIKT
VERSTEEND
VERONTRUST
WANTROUWEN

AFKEER
HAATDRAGEND
MINACHTEND
VOL AFSCHUW
VIJANDIG
WALGING

OPGELATEN
ONBEHAAGLIJK
ONGEMAKKELIJK
BESCHAAMD
SCHULDIG
VERWARD 

VERMOEID
FUTLOOS
LEEG
LUSTELOOS
SLAPERIG
UITGEBLUST
UITGEPUT
VERSLAGEN

PIJN
ALLEEN
BEROUWVOL
GEBROKEN
GEKWELD
GEKWETST
MISERABEL
ONTREDDERD

ONRUST
ALER
GEAGITEERD
GEALARMEERD
GESCHROKKEN
NERVEUS
ONGEMAKKELIJK
ONTDAAN
ONTHUTST
ONTMOEDIGD
ONTSTELD
VERBAASD
VERBOUWEREERD
VERSCHRIKT

VERWARD
AMBIVALENT
AARZELEND
ONTHUTST
ONZEKER
PERPLEX
VERBIJSTERD
VERLOREN

GEËRGERD
BOOS
GEFRUSTREERD
GEÏRRITEERD
ONGEDULDIG
ONTEVREDEN
ONTSTEMD

MACHTELOOS
HOPELOOS
HULPELOOS
MOEDELOOS

TREURIG
BEDROEFD
MELANCHOLIEK
ONTMOEDIGD
ONGELUKKIG
TERNEERGESLAGEN
TELEURGESTELD
VERDRIETIG
WANHOPIG
TRIEST

AFWEZIG
AFSTANDELIJK
APATHISCH
GELATEN, KOEL
ONGEÏNTERESSEERD
ONVERSCHILLIG
TERUGGETROKKEN
VERVEELD
VERVREEMD 

KWAAD
FURIEUS
RAZEND
VERONTWAARDIGD
WOEDEND
WRAAKZUCHTIG

GESPANNEN
CHAGRIJNIG
GEÏRRITEERD
OVERWELDIGD
RUSTELOOS
ZENUWACHTIG

KWETSBAAR
GEVOELIG
HULPELOOS
ONZEKER
WIEBELIG 

VERLANGEND
AFGUNSTIG
HUNKEREND
JALOERS
NOSTALGISCH
SMACHTEN

TOEGENEGEN
HARTELIJK
IEFDEVOL
TEDER
VOL MEDEDOGEN
VRIENDELIJK
ZACHTMOEDIG
WARM

ZELFVERZEKERD
GESTERKT
OPEN
TROTS
VASTBERADEN
VEILIG
ZEKER
ZELFBEWUST

DANKBAAR
DANKBAAR
ERKENTELIJK
GERAAKT
ONTROERD

HOOPVOL
BEMOEDIGD
OPTIMISTISCH
VERWACHTINGSVOL

VERFRIST
GESTIMULEERD
HERSTELD
UITGERUST
VERJONGD
VERNIEUWD 

BETROKKEN
AANDACHTIG
BETOVERD
GEBOEID
GEFASCINEERD
GEÏNTERESSEERD
GEÏNTRIGEERD
GESTIMULEERD
NIEUWSGIERIG
VERDIEPT
WAAKZAAM

VREDIG
GECENTREERD
GELIJKMOEDIG
GELUKKIG
GERUST
HELDER
KALM
ONTSPANNEN
OPGELUCHT
OP MIJN GEMAK
RUSTIG
SEREEN
STIL
TEVREDEN
VERVULD
VOLDAAN

OPGEBEURD
EXTATISCH
GEESTDRIFTIG
GELUKZALIG
HARTSTOCHTELIJK
OPGEWEKT
OPGEWONDEN
STRALEND
UITBUNDIG
UITGELATEN
VERRUKT 

VROLIJK
BLIJ
FRIVOOL
GEAMUSEERD
GELUKKIG
OPGETOGEN
UITBUNDIG

GESTIMULEERD
ENERGIEK
ENTHOUSIAST
GEANIMEERD
GEPASSIONEERD
GEPRIKKELD
LEVENDIG
VERBAASD
VERBLUFT
VERLANGEND
VERRAST
VERSTERKT
VERWONDERD
VURIG

GEÏNSPIREERD
ONDER DE INDRUK
VERBAASD
VERWONDERD
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Verzoek? 

Deze cartoon van Pathuis die ik weer eens tegenkwam suggereert 
voor mij op humoristische en pijnlijke wijze hoe een ‘technisch 
correct’ verzoek niet tot verbinding hoeft te leiden. Pijnlijk omdat 
we soms minder geïnteresseerd zijn in de ander dan we denken/
hopen. Een vraag aan mezelf die kan helpen bij het doen van een 
verbindend verzoek is dan ook: ‘ben ik naast mijn eigen behoeften, 
daadwerkelijk geïnteresseerd in de behoeften van de ander?’ Als 
mijn eigen antwoord ‘nee’ is hoef ik niet verrast te zijn als de ander 
ook ‘nee’ zegt.  Al kan dat natuurlijk nog steeds als mijn eigen 
antwoord wel ‘ja’ is…

	

En wat mij persoonlijk enthousiast maakt is een concreet voor-
beeld van iemand die de moed had om haar collega’s na de 
training aan te spreken op hun email gebruik met behulp van 
Verbindende Communicatie. Dat voorbeeld kun je teruglezen bij 
onze praktijk voorbeelden >.

Als je interesse hebt om de mogelijkheden van een in-company 
traject in jouw organisatie te verkennen kun je contact met ons 
opnemen op 0616914452 of algemene informatie vinden op onze 
website >. 

‘Dat gevoelens voortkomen uit 
behoeftes. Dat een verzoek het 
bruggetje naar een ander is.’

‘Minder oordelen geeft een 
ander beeld van de persoon 

tegenover je.’

‘Meer doorvragen bij cliënt. 
Beter nagaan waar mijn eigen 

grenzen liggen.’

‘Meer tijd nemen om met 
empathie naar een ander te 

luisteren, zowel cliënt/collega.’

http://www.pathuis.nl
https://www.ai-opener.nl/aanspreken-op-email-gebruik.html
http://www.ai-opener.nl/in-company.html
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Diversen

Drie nieuwe trainers
De afgelopen periode zijn er weer drie nieuwe trainers in Nederland 
die de internationale certificering van CNVC hebben doorlopen. Dat 
zijn Sonja van der Meulen, Karen Ras en EvaMaria Schneijderberg. 
Voor mij een teken dat Geweldloze Communicatie in Nederland/
België nog steeds groeit en bloeit. 

Door de specifieke trainingen Verbindende Communicatie voor het 
onderwijs is het trainingsaanbod voor het seizoen 2017/2018  
behoorlijk uitgebreid. Zo hebben we inmiddels vier verschillende  
introductietrainingen afgestemd op verschillende behoeften. 
Om daar helderheid in te creëren vind je hieronder en op de 
website > ons aangepaste schema met trainingen en  opleidingen. 
We hopen dat dit je overzicht geeft hoe alles samenhangt. Als 
je klikt op één van de gekleurde blokjes kom je op de trainings
pagina. Daar vind je inhoudelijke en praktische informatie over de 
betreffende training. 

Na de zomervakantie starten we weer met een aantal 
jaaropleidingen en leergangen. Natuurlijk onze klassieker: 
jaaropleiding ‘De Reis’ >, voor iedereen die Geweldloze 
Communicatie op een diepgaand niveau wil leren en integreren. 
Verder geven we voor de negende keer samen met Vine de 
jaaropleiding Train de trainer waarbij Christiaan Zandt nu ook 
één van de vaste trainers is. En in december start de leergang 
Verbindend Leiderschap gericht op leidinggevenden. 

Heb je nog vragen? Mail of bel ons op 0104650068. We informeren 
je graag!

Trainingsaanbod Ai-opener

Introductietraining 
Geweldloze Communicatie  

(2 dagen)

Introductietraining 
Verbindende Communi catie  

in je werk (2 dagen)

Verdiepingstraining 
De impact van empathie 

(2 dagen)
Leergang 

Verbindend 
Coachen 

(12 dagen)

Leergang 
Verbindend 
Leiderschap 
(10 dagen)

Introductie -
training

De Vijfdaagse 
(5 dagen)

Jaaropleiding De Reis 
(12 dagen)

Jaaropleiding Train-de-trainer  
(12 dagen)
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Introductietraining 
Verbindende Communi catie  
in het onderwijs (2 dagen)

Verdiepingstraining 
Verbindende Communi catie  
in het onderwijs (2 dagen)

Jaaropleiding 
Levenverrijkend onderwijs  

(9 dagen)

ALGEMEEN ORGANISATIES/ZAKELIJKg g g ONDERWIJSg
g

g gg g

g gg ggg g

http://www.cnvc.org
https://www.ai-opener.nl/trainingen.html
https://www.ai-opener.nl/jaaropleiding_De_reis.html
www.vinecoaching.nl
https://www.ai-opener.nl/train-de-trainer.html
https://www.ai-opener.nl/verbindend-leiderschap.html
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=
https://www.ai-opener.nl/introductietraining-geweldloze-communicatie.html
https://www.ai-opener.nl/introductietraining-vijfdaagse.html
https://www.ai-opener.nl/verbindende-communicatie-in-je-werk.html
https://www.ai-opener.nl/verbindend-coachen.html
https://www.ai-opener.nl/verbindend-leiderschap.html
https://www.ai-opener.nl/impact-van-empathie.html
https://www.ai-opener.nl/train-de-trainer.html
https://www.ai-opener.nl/jaaropleiding_De_reis.html
https://www.ai-opener.nl/verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
https://www.ai-opener.nl/verdieping-verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
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Brochures 2017/2018
Wendy Pereboom van Monologo > heeft de nieuwe Ai-opener 
brochures voor 2017/2018 net vormgegeven. Ik word zelf blij van 
de expressieve foto’s op de voorkant en dat we nu een aparte 
brochure hebben voor het onderwijs. In twee pagina’s geven 
we compact aan wat Geweldloze Communicatie is, dat we als 
Ai-opener willen bijdragen aan meer verbinding, wie we zijn, 
wat ons aanbod is en met welke organisaties we werken. Je kunt 
de brochures downloaden via de website >. Als je één of meer 
gedrukte exemplaren wil hebben voor jezelf, je organisatie of 
om te delen met anderen kun je ons een mail > sturen met het 
gewenste aantal en je adres.  

Peace in the classroom
Als laatste nog een reminder voor de internationale training van 
Kirsten Kristensen die we organiseren op 25 en 26 augustus. Hoe 
draag jij bij met je aanwezigheid aan een “Cultuur van Vrede” in 
de klas? Een omgeving waarin kinderen en leerlingen zich veilig 
weten, geaccepteerd zoals ze zijn, en in contact met het plezier 
om te leren? Klik hier > voor meer informatie of om je in te 
schrijven.

Hartelijke groet en voor iedereen een fijne zomer gewenst,

Martin van der Meulen (mede namens Ingrid Bouland, Christiaan 
Zandt, Dionne Verbeet, Jenny Giezeman en Tineke Hertsenberg) 

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.
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Nieuwe trainingen  
voor het onderwijs

http://www.monologo.nu
https://www.ai-opener.nl/publicaties.html
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=brochures
https://www.ai-opener.nl/culture-of-peace-in-the-classroom.html
mailto:info@ai-opener.nl?subject=Afmelden/doorsturen nieuwsbrief
https://www.ai-opener.nl/download/ai-opener_brochure_2017-2018.pdf
https://www.ai-opener.nl/download/ai-opener_brochure_onderwijs_2017-2018.pdf

