Instituut voor Verbindende Communicatie

Brochure

Geweldloze | Verbindende Communicatie
op basis van het gedachtegoed
Nonviolent Communication van Marshall Rosenberg

voor particuliere trainingen

Instituut voor Verbindende Communicatie

Module 1 Introductietraining:
Waarom doe ik wat ik doe?

Basisopleiding

2 dagen

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

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

Integratiejaar
12 dagen

Introductie
Conflicthantering en
-bemiddeling

Specials

Deze training bieden we
één keer per jaar aan.

2 dagen

Conflicthantering en
-bemiddeling (vervolg)
2 dagen

Verbindende |
Geweldloze
Communicatie
met kinderen
2 dagen

Instituut voor Verbindende Communicatie

ONLINE Kennismaking | 2 uur
“Analyses of others are actually expressions of our own needs and values”
-Marshall Rosenberg- ----Ben je benieuwd wat Geweldloze Communicatie (GC) is? Wil je weten waarom het
ook wel Verbindende Communicatie genoemd wordt? Wil je wel eens ervaren hoe
dat dan in de praktijk gaat? Lijkt het je interessant en wil je graag weten waar je
GC voor kunt gebruiken?
Van HARTe welkom bij onze interactieve online kennismaking Verbindende |
Geweldloze Communicatie!

Voor wie
Voor iedereen die interesse
heeft in en graag wil kennis
maken met Geweldloze
Communicatie, of ook wel
Verbindende Communicatie.
Voor jong en oud, een
persoonlijk en interactieve
online lezing.

In ongeveer een uur tijd nemen we je mee in de wereld van
Geweldloze | Verbindende Communicatie. Het gedachtegoed en het model worden
toegelicht en praktisch gemaakt. Je krijgt inzicht of Geweldloze | Verbindende
Communicatie iets voor jou is. Je krijgt informatie over onze
•
•
•

(online) trainingen
opleidingen
themadagen

Natuurlijk beantwoorden we ook graag jouw persoonlijke vragen!

In het kort

Praktische informatie
10,19.30 - 20.30
Online (Zoom)

√
√
√
√

Kennismaking met Geweldloze Communicatie
Interactief en online
Gratis
Voor iedereen toegankelijk

De link voor de online lezing ontvang je per mail op de dag van de lezing, voor
15.00 uur. Geen mail ontvangen? Controleer voor de zekerheid nog even je
SPAM map. Daar ook niet? Neem dan contact op met kantoor: 030- 215 50 60.

Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Data:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl
a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht

Instituut voor Verbindende Communicatie

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

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

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig voor deze training.

Programma/inhoud

Praktische informatie

Dag één

Dag twee

•

•

•

€ 375,Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur

•
•

Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Studiebelasting: ±12 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl
a

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’.

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.

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Module 2: Een nieuw paar oren ‘wat zeg
je me nou’? | 2 dagen
“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 wie
Voor iedereen die wil leren
luisteren om echt te kunnen
begrijpen wat de ander
precies bedoelt.
En empathisch te kunnen
reageren bij weerstand.

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

Programma/inhoud

Praktische informatie

Dag één

Dag twee

•

•

€ 375,•
Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur

•

Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Studiebelasting: ±12 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

•

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.

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.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Module 3: Een nieuwe stem ‘Hoe kan ik het
zeggen zonder oordeel en verwijt?’ | 1 dag
“What I want in my life is compassion, a flow between myself
and others based on a mutual giving from the heart”
-Marshall Rosenberg- ------

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

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 Verdieping 1 of een
gelijkwaardige opleiding afgerond.

Programma/inhoud
•

Praktische informatie
€ 225,Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur

•

Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn

•

Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Studiebelasting: ±12 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

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.

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.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Integratiejaar | 12 dagen
“As we learn to speak from the heart
we are changing the habits of a lifetime”
-Marshall Rosenberg- -----Al 20 jaar onze beproefde opleiding!
Deze intensieve jaaropleiding heeft effect in zowel je persoonlijke leven als je
werkleven en zorgt voor rust, balans en meer regie.
De duur en de opzet zorgen voor vergaande verdieping, verbreding en
verinnerlijking van de theorie, gericht op het toepassen van de processen in
interactie met anderen.

Voor wie
Voor iedereen die zich als
mens wil ontwikkelen en
Verbindende | Geweldloze
Communicatie bijna
gedachteloos wil kunnen
toepassen.

Deze opleiding van zes keer twee dagen is het logische vervolg op de
Introductietraining ‘Het Model’ en de Verdieping 1 ‘Empathisch luisteren
en reageren’ Het Integratiejaar is een onderdeel van het opleidingstraject om
gecertificeerd trainer te worden.

Programma/inhoud
Elk blok heeft een eigen thema. De invulling kan wijzigen aan de hand van de
groepsamenstelling / -dynamiek en leerwensen. In principe zijn de thema’s als
volgt:
• Blok één: Kennismaken met de deelnemers én met jezelf. Een begin van
het ‘automatiseren’ van Geweldloze Communicatie in je dagelijkse leven.
• Blok twee: Het vergroten van je empathisch vermogen, bewustzijn van je
oordelen en bewust worden van je gevoeligheden.
• Blok drie: Verbindende | Geweldloze Communiatie en kinderen.
• Blok vier: Het veranderen van vijandbeelden & sociale verandering.
• Blok vijf: Verbindende | Geweldloze communicatie in intieme relaties:
angstaanjagende eerlijkheid. Gesprekken voeren die je eigenlijk liever uit
de weg gaat of ging.
• Blok zes: Integratie van je leerdoelen en afronding. Het thema voor deze
module wordt bepaald aan de hand van de leerwensen. Het thema zou
kunnen zijn: Besluitvormingsprocessen op basis van
Geweldloze Communicatie toepassen.

Praktische informatie
€ 1950,12 bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

Resultaat

√
Studiebelasting: ±100 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

√
√

Je leert spelenderwijs Geweldloze Communicatie te verinnerlijken in je
dagelijkse doen.
Je leert de taal, principes en luistervaardigheden ‘inslijpen’ die effectieve
samenwerking en plezierige menselijke relaties bevordert.
Je bent in staat jouw innerlijke rust en kracht in te zetten voor liefdevolle
verbinding in relaties, je familie en met jezelf.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Verbindende | Geweldloze
Communicatie met kinderen | 2 dagen

“You can't make your kids do anything. All you can do is make them wish they had.
And then, they will make you wish you hadn't made them wish they had.”
-Marshall Rosenberg- ------

Ondanks je beste voornemens is het toch uitdagend om rustig te blijven als een
kind zich zodanig gedraagt dat je er helemaal klaar mee bent en je niet meer weet
hoe je ermee om kunt gaan.
Wil je je kind begrijpen als het niet wil luisteren, een driftbui heeft, niet mee wil
doen in de (les)activiteit en lastig is in omgang met andere kinderen. Wil je leren
waarom je kind doet wat het doet en de onderliggende behoeften achterhalen? Wil
je vaardigheden ontwikkelen hoe je om kunt gaan met deze flinke uitdagingen? En
wat je kunt doen om het een volgende keer niet zover te laten komen?

Voor wie

Voor deze training heb je geen vooropleiding nodig.

Voor iedereen die verlangt
naar openheid,
gelijkwaardigheid en
liefdevolle aandacht in het
contact met kinderen.

Programma/inhoud

Praktische informatie

Dag één

Dag twee

•

•

•

€ 425,-

•
Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur Doorn

•
•

Tennis- en businesscenter Heuvelrug
Sonja van der Meulen
Studiebelasting: ±12 uur
Trainingsdata:
Deze training bieden we
één keer per jaar aan,
houd onze website in de
gaten voor meer
informatie.

Het Verbindende
Communicatie model.
Inzicht in conflictsituaties met
kinderen.
Bewustzijn in wat van jou is en
wat van het kind.
Behoeften: wat heb jij nodig en
wat heeft de ander nodig.
Vormen van communicatie die
niet bijdragen aan verbinding.

•
•
•
•

Uitdrukking geven aan wat er
in jou omgaat, zonder oordeel
en verwijt.
Empathisch luisteren en
reageren.
Afspraken maken met
kinderen.
Straffen en belonen.
Cadeautjes van kinderen.

Resultaat

√
√
√
√
√
√

De training draagt bij aan rust en onderlinge verbinding met je / het kind.
Je versterkt je communicatievaardigheden op een verbindende manier.
Je krijgt meer vertrouwen in de kracht van je / het kind.
Je leert empathisch luisteren en reageren naar kinderen.
Je leert herkennen wat je / het kind nodig heeft en welke strategie het daarvoor
gebruikt.
Je leert jezelf uit te drukken in hoe je je voelt en wat je zou willen.

√

Je leert wat er in de plaats komt van straffen en belonen

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Introductie Conflicthantering
en -bemiddeling | 2 dagen

“We need to receive empathy to give empathy.”
-Marshall Rosenberg- ------

Wil jij ervaren dat innerlijke vrede en ‘verankerd zijn in jezelf’ fundamenteel zijn
om de verbinding met – en vrede tussen – anderen en de omgeving tot stand te
brengen? Wil je leren om op empathische wijze jezelf en anderen terug te brengen
naar verbinding? Wil je de vaardigheden, interventies en oplossingsmogelijkheden
integreren die bij conflicthantering en bemiddeling aan de orde kunnen zijn
Schrijf je dan in voor de tweedaagse Introductie Conflicthantering en -bemiddeling!

Voor wie
Voor iedereen die wil leren
omgaan met en bemiddelen in
conflicten zoals Marshall
Rosenberg dat overal ter
wereld met succes toepaste.

Deze 2-daagse Introductie maakt deel uit van de Leergang Conflicthantering en
-bemiddeling.
Voor deze training heb je de Introductietraining en Verdieping 1 of een
gelijkwaardige opleiding afgerond.

Programma/inhoud
Onderwerpen

Praktische informatie

•
•
•
•
•

790,Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Studiebelasting: ±12 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl
a

De basis, ook wel het twee fasen-vijfstappen model genoemd.
Vier van de negen specifieke bemiddelaarsvaardigheden.
Omgaan met triggers.
Met jezelf in verbinding blijven.
Het vijandbeeldproces.

Resultaat
√

Conflictbemiddeling/mediation: gesprekken benaderen vanuit een mediatorrol.

√

Twee fasen, vijf stappen en een viertal vaardigheden bij conflictbemiddeling.

√

Van hard werken naar stevige aanwezigheid: In contact blijven met jezelf én
met partijen als mediator.

√

Van meningen naar menselijkheid: Verbinding tussen partijen versterken met
empathie.

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht

Instituut voor Verbindende Communicatie

Conflicthantering en -bemiddeling
2 dagen
“Use anger as a wake-up call to unmet needs.”
-Marshall Rosenberg- ------

Is het je wens om een professionele en positieve inbreng te leveren in het herstel
van relaties? Wil je aan de slag om een aantal vaardigheden die je al hebt,
uit te breiden en te versterken zodat je ze met groeiend gemak kunt inzetten
bij conflicten met en van anderen? Wil je de vaardigheden, interventies en
oplossingsmogelijkheden integreren die bij conflicthantering en bemiddeling aan
de orde kunnen zijn?
Schrijf je dan in voor de vervolg tweedaagse Conflicthantering en -bemiddeling als
logisch vervolg op de tweedaagse Introductie Conflicthantering en-bemiddeling.

Voor wie
Voor iedereen die alle
handvatten wil krijgen om
met conflicten om te gaan en/
of te bemiddelen in conflicten
zoals Marshall Rosenberg dat
overal ter wereld met succes
toepaste.

Deze 2-daagse Introductie maakt deel uit van de Leergang Conflicthantering en
-bemiddeling.

Programma/inhoud
Onderwerpen
•
•
•
•
•

Praktische informatie
790,-

De basis, ook wel het twee fasen-vijfstappen model genoemd.
Alle negen specifieke bemiddelaarsvaardigheden.
Omgaan met triggers.
Te allen tijde met jezelf in verbinding blijven.
Het vijandbeeldproces als vorm van pré-mediation

Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn

Resultaat

√

mediatorvaardigheden bij conflictbemiddeling.
√

Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Studiebelasting: ±12 uur

a

Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf én
met partijen als mediator.

√

Van meningen naar menselijkheid: verbinding tussen partijen versterken dan
wel herstellen met empathie.

√

Van verwachtingen naar verzoeken: uitkomen bij specifieke, wederzijdse,
verzoeken en afspraken.

√
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

Beheersing van het twee fasen, vijf stappen model alsmede alle negen

Van verwachtingen naar verzoeken: uitkomen bij specifieke, wederzijdse,
verzoeken en afspraken.

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht

