
Workshop Verbindende Communicatie
Uitnodiging 

Of het nu op je werk is of daarbuiten..
we maken allemaal wel eens een situatie mee die ons raakt en ons geduld op de proef stelt. Als er tijdens een 
gesprek irritatie ontstaat, en we laten dat merken, dan is de kans groot dat de ander zich gaat verdedigen. 
Daarmee is een bepaalde toon voor het gesprek gezet en er is geen verbinding meer. Hoe kom je vanuit zo’n 
situatie weer naar verbinding, om zo de relatie te herstellen en samen tot een oplossing te komen?

Verbindende communicatie is een krachtige tool en een bijzonder gedachtengoed dat wereldwijd wordt 
ingezet en beoefend om verbinding en vrede te realiseren. En dat begint in het klein, namelijk bij jou, de 
ander en de manier waarop jij met jezelf, de ander en de situatie omgaat. 

Nieuwsgierig geworden?
Graag nodigen we je hierbij van harte uit om deel te nemen aan de workshop Verbindende Communicatie 
op 18 mei aanstaande.

Wat gaan we doen
Tijdens de (groeps)workshop maak je kennis met de basisprincipes van verbindende communicatie. Je oefent 
op een laagdrempelige manier, in een veilige setting, met het gereedschap van verbindende communicatie 
en leert daarmee verder te kijken dan goed/fout/gelijk hebben. 
Je leert om woorden te geven aan dat wat voor jou belangrijk is en te luisteren naar de ander zonder 
oordeel. Je ontdekt hiermee de sleutel om te communiceren vanuit verbinding. De workshop stimuleert je om 
verbindende communicatie in te zetten tijdens gesprekken met je collega’s, (ex)partner, kinderen, vrienden 
en familie. Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Programma
10:00u	 Inloop	met	koffie/thee
10:30u  Deel 1 Verbinding met jezelf
12:30u Lunch
13:30u Deel 2 Verbinding met de ander
15:15u Pauze
15:30u Deel 3 Verbinding met de omgeving 
 Interactieve presentatie door 
 Politie Rotterdam: “Duurzame integratie van 
 Verbindende Communicatie binnen 
 de organisatie”
16:30u Gezamenlijke borrel

Aanmelden
Stuur een e-mail naar jolandabloem@hotmail.com of whatsapp naar 06 11 353 707.
Of stuur een e-mail naar paul@paulhooijdonk.nl of whatsapp naar 06 22 60 81 54.

18 mei 2020

Trainers
Deze workshop is een initiatief dat voortkomt uit de 
NVC trainersopleiding door Ai-opener (Rotterdam)
en Vine Training (Doorn). 

Praktisch & aanmelden
De kosten van de workshop zijn 50 euro (inclusief 
lunch) en vindt plaats op locatie De Beukenhof in 
Biezemortel. De workshop is eenmalig en eendaags, 
het verplicht je verder tot niets en is voor iedereen 
toegankelijk. 

We zien uit naar je komst!


