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Instituut voor Verbindende Communicatie

Module 1 
Introductietraining 

2 dagen

Module 3 
Een nieuwe stem 'Hoe kan 

ik het zeggen zonder  
oordeel en verwijt' 

1 dag

Module 1, 2 en 3  
maken deel uit van de  

vijfdaagse Basistotaal 
opleiding

Module 2
Een nieuw paar oren 'Wat 

zeg je me nou' 
2 dagen

Integratie jaartraining 
Het 'Nieuwe' Leiderschap

8 dagen

Overzicht trainingen

https://vinetraining.nl/training/basistotaal-opleiding-verbindende-communicatie/
https://vinetraining.nl/training/basistotaal-opleiding-verbindende-communicatie/


Instituut voor Verbindende Communicatie

“In our culture, most of us have been trained 
to ignore our own wants and to discount our needs.”

-Marshall Rosenberg-   ------   
 
Ben je op zoek naar communicatievaardigheden die jou helpen om dichter bij jezelf 
te blijven, jezelf eerlijk te kunnen uiten terwijl je in verbinding blijft met de mensen 
om jou heen?

Dan is de Introductietraining Verbindende | Geweldloze Communicatie wat je 
zoekt. Investeer in meer rust, zorg voor jezelf en een positieve mindset! 
 
Deze tweedaagse maakt ook deel uit van de zesdaagse Basistotaal opleiding 
Verbindende | Geweldloze Communicatie.

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig voor deze training.

Programma/inhoud

Resultaat 

 √ Je wordt je bewust van je eigen gevoelens en bijbehorende behoeften en leert 
dit te verwoorden en bij anderen te herkennen.

 √ Je leert jezelf te uiten zonder oordeel en verwijten.
 √ Effectieve vaardigheden voor rust en vertrouwen in lastige gesprekken.

Voor wie

Voor iedereen die op een 
duidelijke en respectvolle 
manier wil communiceren, 
zonder oordelen en verwijten.

Praktische informatie

 € 375,- 

 
Twee bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±12 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

a

Module 1 Introductietraining:  
Waarom doe ik wat ik doe? | 2 dagen

• 4 bouwstenen van het  
Verbindende Communicatie 
model en de drie processen.

• Uitdrukking geven aan wat er 
in je omgaat, zonder oordeel en 
verwijt.

• Bewustzijn van gevoelens en 
introductie van de gevoelstaal.

• Inzicht in gedrag en behoeften: 
wat heb ik nodig en wat heeft 
de ander nodig.

• Opkomen voor jezelf en  
moeilijke vragen durven stellen.

• Heldere en open verzoeken 
doen, die als zodanig gehoord 
kunnen worden.

• Inzicht in hoe je de  
communicatie herstelt of juist 
‘dicht timmert’.

• Toepassingsgericht oefenen 
met de ‘dansvloer’.

Dag één Dag twee

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/basistotaal-opleiding-verbindende-communicatie/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/basistraining-particulier/
https://vinetraining.nl/training/introductietraining/


Instituut voor Verbindende Communicatie

“Tragically, one of the rarest commodoties in our culture is empathy. 
People are hungry for empathy, they don’t know how to ask for it”

-Marshall Rosenberg-   ------   
 
Hoe kun je duidelijk zijn en toch de verbinding behouden? Hoe kun je ècht in 
contact komen met de ander en horen wat de ander nodig heeft? Hoe kun je in een 
dialoog balans en rust creëren met aandacht voor behoeften van de ander én van 
jezelf? Vaardigheden ‘for life’ die een positief effect zullen hebben op je relaties en 
op jezelf.
 
Deze tweedaagse maakt ook deel uit van de zesdaagse Basistotaal opleiding 
Verbindende | Geweldloze Communicatie.

Voor deze training heb je de Introductietraining of een gelijkwaardige opleiding 
afgerond. 

Programma/inhoud  

Resultaat 

 √ Luisteren om te begrijpen in plaats van luisteren om te reageren om echt  
verbinding kunnen maken met de ander.

 √ Effect ervaren van zelfempathie en zelfverbinding in gesprekken.
 √ Communiceren vanuit meer innerlijke en fysieke rust bij weerstand.
 √ Ontwikkel je emotionele intelligentie en empathisch vermogen.

Voor wie

Voor iedereen die wil leren 
luisteren om echt te kunnen 
begrijpen wat de ander  
precies bedoelt. 
En empathisch te kunnen 
reageren bij weerstand.

Praktische informatie

 € 375,- 

 
Twee bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±12 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

Module 2: Een nieuw paar oren ‘wat zeg je me 
nou’? | 2 dagen

• Het vijf stappen proces van 
empathisch luisteren en horen 
wat de ander nodig heeft.

• Gevoelens en behoeften van 
de ander herkennen en  
verwoorden in een dialoog.

• Hoe kun je er volledig voor de 
ander zijn en ook voor jezelf 
zorgen; tools en tips.

• Het verschil tussen  
empathisch reageren en  
empathisch luisteren.

• Zelfempathie, in contact zijn 
met eigen gevoelens en  
behoeften in lastige  
gesprekken.

• Het oefenen van de drie  
processen: Eerlijk uiten,  
empathisch luisteren en 
zelfempathie (interne en  
externe dialoog).

• Het herstellen van de  
harmonie in spannende  
gesprekken waarin emoties 
een rol spelen.

Dag één Dag twee

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/basistotaal-opleiding-verbindende-communicatie/
https://vinetraining.nl/training/introductietraining/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-1-particulier/
https://vinetraining.nl/training/verdieping-1-empathisch-luisteren-en-reageren/


Instituut voor Verbindende Communicatie

“What I want in my life is compassion, a flow between myself  
and others based on a mutual giving from the heart”

-Marshall Rosenberg-   ------   
 
In deze verdiepende training kies je zelf jouw focus en leer je Verbindende 
Communicatie processen te combineren en te automatiseren. We gaan aan de slag 
met onder andere:
• Conflicten oplossen.
• Nee-zeggen en nee-horen op een verbindende manier.
• Omgaan met emoties zoals boosheid, schaamte, schuld, agressie, …
• Herstellen van relaties.
• 
Deze tweedaagse maakt ook deel uit van de zesdaagse Basistotaal opleiding 
Verbindende | Geweldloze Communicatie.
Voor deze training heb je de Introductietraining en Module 2 of een 
gelijkwaardige opleiding afgerond.

Programma/inhoud

 

Resultaat 
 √ Effect ervaren van zelfempathie en zelfverbinding in gesprekken.
 √ Communiceren vanuit meer innerlijke en fysieke rust bij weerstand.
 √ Ontwikkel je emotionele intelligentie en empathisch vermogen.

Voor wie

Voor iedereen die meer 
stevigheid wil in de dagelijkse 
toepassing van Verbindende | 
Geweldloze Communicatie.

Praktische informatie

 € 225,- 

 
Twee bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±12 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

a

Module 3: Een nieuwe stem ‘Hoe kan ik het 
zeggen zonder oordeel en verwijt?’ | 1 dag

• Bekwaam en scherp de vier 
bouwstenen kunnen inzetten: 
waarnemen, gevoelens  
benoemen, behoeften  
herkennen en benoemen.

• ‘Apekooi’; kies je eigen focus en 
leer je triggers te herkennen en 
transformeren in verbindende 
vaardigheden.

• ‘Emergency’ empathie;  
herkennen wanneer  
empathisch reageren en  
luisteren nodig is bij heftige 
emoties. 

• Bewust bekwaam inzetten van 
de drie processen in een  
gesprek: Eerlijk uiten,  
empathisch luisteren en 
zelfempathie (interne dialoog).

• Conflicten oplossen en relaties 
herstellen.

• Nee-horen en nee-zeggen in 
een dialoog.

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/basistotaal-opleiding-verbindende-communicatie/
https://vinetraining.nl/training/introductietraining/
https://vinetraining.nl/training/verdieping-1-empathisch-luisteren-en-reageren/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-2-particulier/
https://vinetraining.nl/training/verdieping-2-verbinding-in-de-praktijk/


Instituut voor Verbindende Communicatie

“What I want in my life is compassion, a flow between myself  
and others based on a mutual giving from the heart”

-Marshall Rosenberg-   ------   
 
Wil je de opgedane kennis en vaardigheden van Verbindende Communicatie 
verder integreren in de zakelijke context en wil je jouw verbindend vermogen en 
leiderschapsstijl verder ontwikkelen naar grotere authenticiteit en meer impact?

Schrijf je in voor de Integratie jaartraining Het 'Nieuwe' Leiderschap.
 
Om de verdiepingsdag te volgen heb je minimaal de tweedaagse  
Introductietraining en Module 2.

Programma/inhoud

Resultaat 
 √ Verbindend taalgebruik, woorden die zowel voorbij als dieper gaan dan de 

feitelijke, zakelijke taal.
 √ Ondersteunende setting om een verdiepingslag te maken in jouw 

leiderschapsontwikkeling.
 √ Het model van Verbindend Communiceren toepassen voor het geven van 

feedback en het creëren van een veilige gespreksomgeving.

Voor wie

Voor iedereen die werkt 
binnen een professionele 
omgeving en iedereen die 
nog meer zou willen bijdragen 
aan de organisatie om zijn/
haar verbindend vermogen wil 
vergroten.

Praktische informatie

 € 3395,- ex BTW 

 
Acht bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: 8 live  

dagen met tussen- 

liggende digitale sessie 

van 1u per sessie

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 

Integratie jaartraining  
Het 'Nieuwe' Leiderschap | 8 dagen

• Module 1 EIGENAARSCHAP, RESPONSE-ABILITY EN VITALITEIT 
Zorgen voor mezelf terwijl ik ook effectief bijdraag aan de organisatie

• Module 2 AANWEZIGHEID, GEDULD EN VERBINDING 
Het ‘Nieuwe’, ofwel verbindend leiderschap van binnenuit

• Module 3 KEUZEVRIJHEID, BETROKKENHEID EN INZICHT 
Van de dwang naar inspiratie en verbinding

• Module 4 MACHT, KRACHT EN WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID 
Verbinding en gelijkwaardigheid binnen een hiërarchisch systeem

• Module 5 EMPATHIE, BRUGGEN BOUWEN  EN SAMEN WERKEN 
Samenwerken over verschillen heen

• Module 6 GEVEN EN NEMEN 
De lerende organisatie en het bouwen van sterke feedback loops als 
basis voor ‘Nieuw’ Leiderschap

• Module 7 BEMIDDELING, TRANSFORMATIE EN CO-CREATIE  
Het omgaan met, en transformeren van, conflicten

• Module 8 DEBAT, DISCUSSIE EN DIALOOG 
Duurzaam samenwerkingen

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/het-nieuwe-leiderschap/
https://vinetraining.nl/training/introductietraining/
https://vinetraining.nl/training/verdieping-1-empathisch-luisteren-en-reageren/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/training/het-nieuwe-leiderschap/
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