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Welkom!

• 29 deelnemers

• Coronaregels opvolgen

• Toch samen opdrachten: 1,5 meter!



De basis: cirkel van invloed en betrokkenheid 

Invloed: alles waar jij over gaat:

wat je zegt, doet, draagt, niet doet

Betrokkenheid: ga jij niet over.

Daar gaan anderen over, 

bijvoorbeeld 

de bestuurder 

je merkt er wel wat van

besteerderinvloed

betrokkenheid

jij

bestuurder



Basis vandaag

• Gedrag van jou: dat ligt binnen jouw invloedsfeer

Gedrag van bestuurder: ligt buiten jouw invloedsfeer.

Je bent er bij betrokken dus je kan invloed proberen uit te oefenen

De bestuurder blíjft degene die over zijn/haar gedrag beslist 

• Jij kunt wel zoveel mogelijk voorwaarden scheppen waardoor de 
bestuurder gaat doen wat jij wilt.



OR en bestuurder

Overleg in de overlegvergadering

• Soms met elkaar eens

• Soms niet

• Wat te doen?



Veilige keuze

• Veilig = vragen stellen

• Lijkt geïnteresseerd

• Leidt niet tot confrontatie

• Levert weer nieuwe informatie op



Maar…

• Op een gegeven moment weet je alles

• En toch ben je het er niet mee eens

• Dan moet je het zeggen.

• Maar hoe?



Communiceren met geweld



Beter:

Geweldloos communiceren=

• wel je boodschap geven

• geen schade aanrichten

Geweldloos communiceren gaat over waarnemen, voelen en nodig 
hebben. 



Voorwaarden:

• Niet de persoon aanvallen: 

“Jij doet het niet goed!”

Of nog erger 

“Jij bent een sukkel!”



Voorwaarden

• Richt je op de inhoud en niet op de persoon

• Wees zelf eerlijk en oprecht

• Kijk naar de situatie

• Vertrouw op je gevoel



Structuur geweldloze boodschap

1. Situatie

2. Pijnpunt

3. Wens 

4. Verzoek/Boodschap



1) Situatie

Situatie

• Niet de persoon staat ter discussie 
maar
• De situatie vraagt om een oplossing 
en
• De situatie vraagt om ander gedrag/maatregel



Schets de situatie

• Benoem de situatie in objectieve termen 

• Vertel de feiten

• Laat je oordeel nog achterwege

• Oordelen kunnen verschillen: 
wat de één goed vindt, vindt de ander slecht

• Oordeel roept meteen tegenreactie op

• Oordelen is leuk en zeer verleidelijk 



Oefening: situaties

• Lees de volgende 15 situaties

• Kijk of er geen oordeel in staat

• Als er wel een oordeel in staat, vertaling 



2) Pijnpunt 

• Situatie is objectief

• Mààr: jij vindt iets niet goed: pijnpunt

• Pijnpunt: welk negatief gevoel geeft de situatie jou? 

• Welk bezwaar heb je tegen de situatie? 

• Bezwaar/gevoel benoemen? = Kwetsbaar opstellen



Welke risico’s? 

Gevoel/bezwaar benoemt-> 

• gebagatelliseerd (weggemoffeld) 

• “jij bent de enige, het ligt aan jou”

• belachelijk gemaakt

• grap over gemaakt (lachers op de hand)



Bedenk

Als iemand jouw gevoel/bezwaar niet serieus neemt zegt dat iets over de 
ander:

wil er niks aan doen

kan zich er niet in verplaatsen

wordt er onhandig van

voelt zijn/haar eigen onvermogen



Bedenk

• Een weerwoord betekent niet meteen dat je ongelijk hebt

• Een weerwoord is weerstand

• Weerstand is: ik wil er niet mee aan de slag

• Interessant: waarom niet?

• Laat je niet meteen uit het veld slaan



Opdracht 2 Pijnpunten 

Bekijk de uitspraken: 

a) Wat roept deze situatie bij je op?

b) Welk pijnpunt zou je hier bij benoemen?

c) Wees zorgvuldig in je woordkeus

d) Gebruik eventueel daarbij de woordenlijst. 



3) Van pijnpunt naar wens

• Elke klacht is een omgekeerde wens

• Elk pijnpunt is een omgekeerde wens:

• Wat wil je wèl? 

• Je gevoelens zijn de bron van de wens

• Draai de klacht om naar een wens



Opdracht 3 Maak van elk pijnpunt een wens

• Een wens is positief

• Gaat over jou zelf

• In deze situatie

• Is het omgekeerde van het pijnpunt

• Is zo concreet mogelijk

• Is actief



4) Verzoeken

• Verzoeken is een duidelijke boodschap wat je wilt

• Maar het is geen eis

• Eisen=> betekent straf

• Straf = slecht voor de relatie

• Een verzoek doen vraagt om de juiste woorden.



Goede woorden kiezen

• Verwijs naar de situatie

• Blijf in het hier en nu

• Gebruik geen woorden als altijd, vaak, nooit 

• Wees specifiek, geen algemeenheden 

• Blijf bij de feiten, niet overdrijven 

• Geen persoonlijke verwijten

• Geen schuttingswoorden

• Niet schelden

• Geen krachttermen 



Geweldloze boodschap

Bedenk een situatie in jullie bedrijf

• Beschrijf deze in objectieve termen(feiten)

• Wat is het pijnpunt?

• Wat is je wens?

• Hoe formuleer je je verzoek? 



..en nu het nog zeggen

• Communicatie is verbaal= woorden uitspreken

• Communicatie is non-verbaal= houding en uitstraling

Verbaal = 10%

Non-verbaal= 90%

• Hoe zeg je iets krachtig zonder aan te vallen? 



Ondersteuning nodig?

Neem contact op met: 

Agnes Nibbeling Training en Advies

Hozenstraat 17

7126 BJ Bredevoort

06-516 32 773

info@agnesnibbeling.nl

www.agnesnibbeling.nl

mailto:info@agnesnibbeling.nl
http://www.agnesnibbeling.nl/

