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15 jarig jubileum  

Ai-opener is opgericht op 1 januari 
2004. Dat betekent dat we dit 
cursusjaar 15 jaar bestaan!  
In die jaren hebben we zo’n 10.000 
mensen getraind in Geweldloze 
Communicatie. En, alleen of met anderen, 
aan de wieg gestaan van het GC-festival, de webwinkel, 
de Kring, Levenverrijkend Onderwijs en het laatste bezoek 
van Marshall Rosenberg aan Nederland. Dat willen we 
uitgebreid vieren; met een nieuwe website, een feestdag 
op 11 oktober, speciale internationale trainingen, een 
buitengewone onderwijsmiddag op 15 februari en met jou. 
Vier je mee? 

Ai-opener feestdag 
Op donderdag 11 oktober vieren we feest. We organiseren 
een gratis middag met workshops en aansluitende borrel op 
ons hart/hoofdkantoor in Rotterdam. Iedereen die Geweldloze 
Communicatie en Ai-opener een warm hart toedraagt is van harte 
uitgenodigd. We willen met elkaar spelen, beleven, verdiepen, 
praten, toosten en vieren. 

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
13.00  Inloop
13.30  Opening en ontmoeting
14.30  Workshops
16.30  Toosten en ontmoeting
17.30  Afronden
 
We bieden 4 workshops aan als gebakjes - verschillende smaken, 
zoet en alle ruimte om ‘nee, dankjewel’ te zeggen. De kosten van 
de middag zijn voor ons, de keuze is aan jou en bij binnenkomst 
kies je een workshop. De onderwerpen? 

•	 Verbindend Coachen met Jenny Giezeman
•	 Over leven, en spelen met Christiaan Zandt
•	 Zin in … bewegen/dansen met Tineke Hertsenberg en Dionne 

Verbeet
•	 Zelfverbinding in het dagelijks leven met Martin van der 

Meulen 

Nieuwsgierig geworden? Op onze website lees je wat de 
verschillende workshops inhouden. En kun je je inschrijven. 
Zien we jou op 11 oktober?

Sinds 2004
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https://www.ai-opener.nl/ai-opener-feestdag.html
https://www.ai-opener.nl/ai-opener-feestdag.html
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Internationale trainingen
In dit jubileumjaar stoppen we extra energie in het organiseren 
van internationale NVC-trainingen met buitenlandse collega’s. 
Idee daarachter is om iedereen in het Nederlands taalgebied die al 
basiskennis heeft van Geweldloze Communicatie de gelegenheid te 
geven tot inspiratie, zonder daarvoor ver te hoeven reizen. 
Allereerst hebben we Kirsten Kristensen opnieuw uitgenodigd. 
Vorig jaar gaf zij een tweedaagse training waar zij haar ervaring 
met Geweldloze Communicatie in het onderwijs deelde. Alle 20 
deelnemers waren daar zeer enthousiast over. In mei geeft ze 
daarom een verdiepingstraining: ‘Education for life with NVC’. 
Deze kun je zien als een vervolg op de vorige training én is ook te 
volgen als je basiskennis hebt van Geweldloze Communicatie. 
Daarnaast komen Bridget Belgrave en Ruud Baanders in februari 
naar Nederland voor een driedaagse training over een onderwerp 
dat hen na aan het hart ligt: ‘Intention and attention as keys 
to NVC’. 
Naast deze twee trainingen verwachten we binnenkort nog 2 of 3 
andere internationale trainingen aan te kunnen kondigen.

Onderwijsmiddag
Vanwege onze betrokkenheid 
en	specifieke	aanbod	voor	het	
onderwijs hebben we vorig 
jaar de onderwijsmiddag 
nieuw leven ingeblazen. 
Tot onze blijde verrassing 
kwamen daar ruim 50 
onderwijsprofessionals 
op af. Met het jubileum in 
gedachten willen we daar 
dit jaar nog een schepje 
bovenop doen. Vandaar dat we een bekende buitenlandse trainer 
hebben uitgenodigd die daar, in principe, enthousiast op reageerde. 
Als dat rond is vind je alle informatie over de onderwijsmiddag van 
vrijdag 15 februari op de website. Stuur ons een mail om alvast 
een plekje te reserveren. Klik hier voor meer informatie over onze 
training Verbindende Communicatie in het onderwijs.

Diversen

Politie en Verbindende Communicatie
Onze collega’s van Vine geven al een paar jaar training bij 
de politie. Hierdoor geïnspireerd heeft Tom Thomas voor de 
politieorganisatie in Rotterdam een project opgezet getiteld:  
‘In verbinding met jezelf, de ander en je omgeving’. Vanwege  
de omvang is Ai-opener benaderd om een deel van de trainingen 
te geven. Als je meer wil weten over dit project kun je hier een 
interview lezen met Tom.

Kirsten Kristensen

https://www.ai-opener.nl/deepening-education-for-life-with-NVC.html
https://www.ai-opener.nl/intentie-en-aandacht-als-sleutel-voor-gc.html
https://www.ai-opener.nl/intentie-en-aandacht-als-sleutel-voor-gc.html
mailto:info%40ai-opener.nl?subject=Onderwijsmiddag
https://www.ai-opener.nl/verbindende-communicatie-in-het-onderwijs.html
https://saop.nl/verbinding-en-omgeving/ 
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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.

Recht(vaardigheid): een ander verhaal
Marshall Rosenberg schetst in zijn boeken een beeld van een 
wereld zonder straffen en belonen. En het gedachtegoed van 
Geweldloze Communicatie is een concrete manier om daar invulling 
aan te geven. Het Mettacenter for Nonviolence heeft, vanuit een 
vooral Noord-Amerikaanse blik, een animatie gedeeld van hoe 
zo’n systeem van ‘Restorative Justice’ kan werken. En dan vooral 
‘werken’ vanwege de enorme voordelen t.o.v. het huidige systeem. 
Of zoals een leraar het uitdrukte: 

Hopelijk tot ziens op 11 oktober of bij een andere gelegenheid!

Het Ai-opener team (Martin van der Meulen, Ingrid Bouland, 
Christiaan Zandt, Dionne Verbeet, Jenny Giezeman, Tineke 
Hertsenberg)

“Met straffen verbreek ik iedere 
keer relaties. Hiermee versterk ik 

mijn relaties.” 

mailto:info@ai-opener.nl?subject=Afmelden/doorsturen nieuwsbrief
https://www.youtube.com/watch?v=0YMxk3v7mVY

