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

voor professionals & teams

Instituut voor Verbindende Communicatie

Basis Verbindende |
Geweldloze Communicatie
2 dagen

Leergang
Verbindend Coachen met
Geweldloze Communicatie

Borgingsprogramma
E-learning | 10 weken

8 dagen

De Basis, Verbindende Empathie en
Verbindende Feedback
maken deel uit van de vierdaagse
Intensive voor professionals.

Leergang
Verbindend Teamoachen met
Geweldloze Communicatie
8 dagen

Verdiepingdag
Verbindende
Empathie

Conflictbemiddeling

1 dag

1 dag

Introductie
conflicthantering
en -bemiddeling

Verdiepingdag
Verbindende
Besluitvorming
1 dag

Integratiejaar
12 dagen

2 dagen

Conflicthantering
en -bemiddeling

Herstelgesprekken
4 dagen

Verdiepingdag
Verbindende
Conflictvaardigheid

2 dagen

Groepsbesluitvorming en
-bemiddeling
4 dagen

Leergang
Train de NVC
trainer
12 dagen

Verdiepingdag
Verbindende
Feedback
1 dag

Instituut voor Verbindende Communicatie

Basis Verbindende | Geweldloze
Communicatie | 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 effectief bijdragen aan het
succes van je organisatie? Blijf je in discussies belanden en heeft iedereen veel
woorden nodig om zijn punt te maken? In deze training leer je je standpunt
krachtig over te brengen en de ander te overtuigen terwijl je in verbinding blijft
met jezelf en je collega’s. Wil je als team de onderlinge relaties of contacten met
klanten verbeteren? Wil je het potentieel van je medewerkers met al hun
competenties en talenten laten opbloeien én wil je met minder stress meer
bereiken? Dan is Verbindende | Geweldloze Communicatie wat je zoekt.

Voor wie

Schrijf je in voor de tweedaagse Basis opleiding voor Professionals.

Voor iedereen die effectief
en verbindend wil
communiceren in een
professionele omgeving.

Deze tweedaagse maakt ook deel uit van de vierdaagse Intensive voor
professionals.
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig voor deze opleiding.

Programma/inhoud
Praktische informatie

Dag één

Dag twee

•

•

€ 650,•

Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur

•

Tennis- en businesscenter Heuvelrug

•

Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

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.

•
•

•

Verbindend en empathisch
luisteren.
Opkomen voor jezelf en
moeilijke vragen durven stellen.
Heldere en open verzoeken
doen, die bijdragen aan
verbinding en resultaat.
Inzicht in hoe je de
communicatie herstelt of juist
‘dicht timmert’.

Resultaat
Studiebelasting: ±15 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl
a

√
√
√
√

Krachtig en verbindend communiceren zonder verwijten en interpretaties.
Een feitelijke en heldere aanpak voor een ogenschijnlijk ‘zachte’ vaardigheid.
Effectieve vaardigheden voor rust en vertrouwen in lastige gesprekken.
Inzicht in je eigen communicatiegedrag.

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Borgingsprogramma | 10 weken
“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- -----Wil je het geleerde uit de tweedaagse Basis opleiding Verbindende | Geweldloze
Communicatie voor Professionals echt borgen en integreren in de dagelijkse
praktijk? De opzet van dit e-learning programma resulteert in verdieping en
integratie. Met 10 wekelijkse opdrachten en begeleide intervisie. Met als doel je
de taal eigen maken van effectief en Verbindend Communiceren terwijl je krachtig
uitspreekt wat je echt belangrijk vindt én in verbinding blijft met je collega’s.
Schrijf je in voor het Borgingsprogramma voor Professionals.

Voor wie
Voor professionals en teams
die Verbindende | Geweldloze
Communicatie willen borgen
in de professionele praktijk en
omgeving.

Dit Borgingsprogramma is het logische vervolg op de
Basis tweedaagse voor Professionals (verplichte vooropleiding).

Programma/inhoud
E-learning van 10 weken (elke week een uur):
•

Praktische informatie
€ 450,-

Elke week ontvang je een verdiepingsopdracht, waarin je samen met
je buddy een element van Verbindende | Geweldloze Communicatie
verdiept en oefent. Gericht op toepassing in de dagelijkse praktijk.

Twee keer online begeleiding en intervisie (een uur per keer)

10 weken

•
•

Live middag:
Tennis- en businesscenter Heuvelrug

Na tien weken nodigen we je uit voor een test. Bij gebleken vaardigheid in
Verbindende Communicatie ontvang je het certificaat.

Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief
Studiebelasting: ±20 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

Reflectie; je bepaalt hier zelf waar je begeleiding in nodig hebt.
Intervisie; met elkaar uitwisselen en van elkaar leren.

Live middag:

Praktisch toepassen, live oefenen en uitreiking CNVC certificaat.

Resultaat
√
√

Effectieve vaardigheden voor rust en vertrouwen in lastige gesprekken.
Je wordt je bewust van reactie patronen en leert deze te transformeren bij
jezelf en anderen.

√

Je kunt de vier bouwstenen van het Model toepassen en dit verbindend
verwoorden.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Verdiepingsdag
Verbindende Empathie | 1 dag
“Don’t mix up that which is habitual with that which is natural.”
-Marshall Rosenberg- -----Wil je leren luisteren om te begrijpen in plaats van luisteren om te reageren?
Wil je gelijk krijgen of samenwerken? Wil je de kracht ervaren van empathisch
luisteren en empathisch reageren? Wil je verantwoordelijkheid en eigenaarschap
nemen voor de kwaliteit van je communicatie? Wil je inzicht krijgen in wat anderen
motiveert?
Schrijf je dan in voor dé luistervaardigheidstraining die het verschil maakt in
moeilijke gesprekken.

Voor wie
Voor iedereen die het verschil
wil kunnen maken in moeilijke
gesprekken.

Deze eendaagse maakt ook deel uit van de vierdaagse Intensive voor
professionals.
Om de verdiepingsdag te volgen heb je minimaal de tweedaagse Basis
tweedaagse voor Professionals.

Programma/inhoud
Praktische informatie
€ 425,Een bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur

•

De drie ingrediënten van de verbindende dialoog.

•

Vijf stappen van empathisch luisteren.

•

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap in organisaties.

•

Transformeren van reactiepatronen op meningen, oordelen en verwijten.

Tennis- en businesscenter Heuvelrug

Resultaat

Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

√

Studiebelasting: ±7 uur

√

Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

√

Effectieve vaardigheden voor rust, helderheid en vertrouwen in lastige
gesprekken.
Stimulering van wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijk in de
organisatie.
Verbanden zien in gevoelens, behoeften en dit herkennen en verwoorden bij
anderen.
Je kunt de drie processen van een verbindende dialoog toepassen.

√

Je krijgt diepgaand inzicht en begrip in wat mensen drijft en nodig hebben.

√

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Verdiepingsdag
Verbindende Feedback | 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- ------

Ben je op zoek naar feedback vaardigheden die mensen inspireren om zich te
willen ontwikkelen vanuit betrokkenheid en plezier? Vind je het lastig om feedback
te geven en/of te ontvangen? Ervaar je dat medewerkers feedback vaak verwarren
met kritiek?
Schrijf je in voor de verdiepingsdag Verbindende Feedback.
Deze eendaagse maakt ook deel uit van de vierdaagse Intensive voor
professionals.

Voor wie
Voor leidinggevenden en
medewerkers die op een
effectieve en verbindende
manier willen leren feedback
geven én ontvangen, op
een manier die motiveert en
inspireert.

Om de verdiepingsdag te volgen heb je minimaal de tweedaagse Basis
tweedaagse voor Professionals.

Programma/inhoud

Praktische informatie
€ 425,Een bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

•

Waarom feedback vaak niet werkt.

•

Het belang van feedback voor je organisatie.

•

Twee kritische succesfactoren van feedforward.

•

Intentie en impact van feedback en waardering.

•

Oefenen met feedback geven op een veilige manier.

Resultaat

√
√
√
√

Doelgericht en verbindend beïnvloeden van gedrag.
Stimuleren van verandering en verbetering in functioneren.
Het model van Verbindend Communiceren toepassen voor het geven van
feedback en het creëren van een veilige gespreksomgeving.
Herkennen van eigen blinde vlekken en die van een ander.

√

Nieuwsgierigheid creëren voor mogelijke verandering.

Studiebelasting: ±7 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Verdiepingsdag 'Verbindende
Conflictvaardigheid' | 1 dag

“We are never angry because of what others say or do.
It is our thinking that makes us angry.”
-Marshall Rosenberg- ------

Ben je op zoek naar verbindende vaardigheden waarmee je conflicten constructief
oplost? Wil je leren hoe je van tegenstelling naar begrip kan gaan? Wil je leren om
belangen en waarden mee te nemen in werkbare en duurzame oplossingen? Wil
je rustig en vol vertrouwen kunnen blijven in conflictsituaties en een eerste stap
maken naar bemiddeling?
Schrijf je in voor de verdiepingsdag Verbindende Conflictvaardigheid.
Je hebt minimaal de Basis tweedaagse voor Professionals gevolgd.

Voor wie
Voor leidinggevenden
en teamleden die op een
constructieve manier willen
leren omgaan met conflicten
en meningsverschillen.

Programma/inhoud

Praktische informatie
€ 425,Een bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

•

De basis van conflicten en keuze in handelingsperspectieven.

•

Stille vaardigheden om kracht op te bouwen om conflict aan te gaan.

•

Vijandbeelden ontmaskeren en transformeren naar begrip.

•

Perspectieven, belangen en behoeften op een lijn krijgen.

•

Verbindende de-escalerende gespreksvaardigheden.

Resultaat

√
√
√
√

Creëren van verbinding in conflictsituaties op zoek naar win-win.
Onderlinge behoeften herkennen en krachtig kunnen benoemen.
Je sterk voelen in situaties waarbij tegenstellingen en emoties hoog oplopen.
Verbindende vaardigheden inzetten voor de ‘beste’ uitkomst voor beide
partijen.

√

Constructief oplossen van conflicten.

Studiebelasting: ±7 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Verdiepingsdag
Verbindende Besluitvorming | 1 dag

“If we want to be compassionate we must be conscious of the words we use.
We must both speak and listen from the heart.”
-Marshall Rosenberg- ------

Wil je inzicht krijgen in wat je nodig hebt om sterke en waardevolle besluiten te
nemen zonder tijd te verliezen in langdurige procedures? Wil je leren om met
een eenvoudig en krachtig concept weerstand te vertalen naar oplossingen? Wil
je leren om op een andere manier tot besluitvorming te komen waarbij brede
aanvaarding essentieel is voor een goede beslissing?
Schrijf je dan in voor de verdiepingsdag Verbindende Besluitvorming.
Je hebt minimaal de Basis tweedaagse voor Professionals gevolgd.

Voor wie
oor Professionals die op
zoek zijn naar een snelle en
verbindende manier om te
komen tot breed gedragen
besluiten.

Programma/inhoud

Praktische informatie
€ 425,Een bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

•

Het concept van Verbindende Besluitvorming.

•

De rol van gevoelens, behoeften en waarden als
basis voor besluitvorming.

•

De-escaleren voor snelle conflictoplossingen.

•

Voorstellen maken en uitvoering optimaliseren.

Resultaat

√
√
√
√

Krachtige en versnellende manier om tot effectieve besluiten te komen.
Op een positieve manier omgaan met tegenstellingen.
Concept om telkens nieuwe oplossingen bedenken en implementeren.
Het model van Verbindend Communiceren inzetten voor krachtige
besluitvorming.

√

Elk probleem op een menselijke, oplossingsgerichte manier bespreken.

Studiebelasting: ±7 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

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
€ 3.588,12 bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug
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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Leergang Train de NVC trainer
12 dagen
“peace cannot be built on the foundations of fear.”
-Marshall Rosenberg- ------

Leergang Train de NVC trainer is voor iedereen die in contact is met de essentie
van NVC, wil bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en anderen en het proces
van NVC wil leven, uitdragen en verder wil verinnerlijken. Doelgroep is iedereen die
door training, coaching, lezingen, oefengroepen of anderszins actief wil bijdragen
aan vrede in de wereld en het verspreiden van het gedachtegoed van Marshall
Rosenberg. Dus ook voor mensen die niet specifiek de ambitie hebben om trainer
te worden.

Voor wie
Deze training is voor iedereen
die in contact is met de essentie van NVC, wil bijdragen aan
de ontwikkeling van zichzelf
en anderen en het proces van
NVC wil leven, uitdragen en
verder wil verinnerlijken.

Om de leergang Train de NVC trainer volgen heb je minimaal het Integratiejaar
gevolgd.

Programma/inhoud
Blok 1
‘Ik’, vrede in mezelf. Dit blok heeft als kernvraag: hoe bewaar ik op basis van
NVC de rust in mezelf als ik tegen mijn eigen oordelen aanloop in mijn rol als
mens/trainer/coach etc.?
Blok 2
‘Jij en ik’, vrede in mijn relaties. Blok twee gaat over: hoe zet ik NVC in om vrede
te creëren tussen mijzelf en de ander binnen de context van een groep (zoals
co-trainer, individuele deelnemer, coachee, etc.)?
Blok 3
‘Wij’, vrede in mijn omgeving. Blok drie heeft als thema: hoe kan ik als facilitator
bijdragen aan de ontwikkeling én aan de harmonie in een groep en de andere
omgevingen waar ik deel van uit maak?
Blok 4
‘The pudding’, the proof is in the eating. Rond blok 4 komen alle aspecten geïntegreerd aan de orde in een workshop/training die de deelnemers in groepjes
van 2 of 3 zelf organiseren en voor publiek van buiten geven.

Praktische informatie
€ 5125,12 bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Beukenhof - Biezenmortel
Een internationaal
gecertificeerde trainer uit
het trainerscollectief

Resultaat

Studiebelasting: ±125 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

√
√
√

Je leert interventietechnieken in te zetten vanuit de theorie van Geweldloze
Communicatie.
Bijdragen aan de ontwikkeling van jezelf en anderen.
Verbanden zien in gevoelens, behoeften en dit herkennen en verwoorden bij
anderen.

a

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 Basis tweedaagse voor Professionals en minimaal één
verdiepingsdag of gelijkwaardige opleiding afgerond.

Programma/inhoud
Onderwerpen

Praktische informatie

•
•
•
•
•

€ 790,Twee bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Jan van Koert en
Sonja van der Meulen
Studiebelasting: ±12 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

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.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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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.
√

Jan van Koert en
Sonja van der Meulen
Studiebelasting: ±12 uur

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

√

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

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Groepsbesluitvorming
en -bemiddeling | 4 dagen

“Every time I mess up is a chance to practice.”
-Marshall Rosenberg- ------

Is het je wens om een professionele en positieve inbreng te leveren in het
herstel van rust in teams? 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 binnen groepen? Wil je de vaardigheden, interventies en
oplossingsmogelijkheden die bij conflicthantering en bemiddeling aan de orde
kunnen zijn verder integreren?
Schrijf je dan in voor deze vierdaagse opleiding Groepsbesluitvorming
en –bemiddeling.

Voor wie
Voor iedereen die in staat wil
zijn om groepsbesluitvorming
te faciliteren en alle handvatten wil krijgen om met
conflicten om te gaan en/of te
bemiddelen.

Voordat je begint aan deze vierdaagse, heb je vier dagen Conflicthantering
en –bemiddeling (blok 1 en blok 2) afgerond
Deze 2-daagse Introductie maakt deel uit van de Leergang Conflicthantering en
-bemiddeling.

Programma/inhoud
Onderwerpen

Praktische informatie
€ 1580,-

•
•
•
•
•
•

Vier bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Jan van Koert en
Sonja van der Meulen

Resultaat

√

Conflictbemiddeling / mediation: gesprekken benaderen als mediator bij
processen en gesprekken in groepen.

√

Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf om in
contact te kunnen blijven met de groep.

Studiebelasting: ±24 uur
√
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

Groepsbemiddeling.
Pendelmediation.
Gradients of Agreement.
Herstelgesprekken in groepsverband.
Innerlijke mediation vervolg.
Praktisch oefenen, oefenen, oefenen.

Vaardigheden verdiepen: het toepassen van negen mediatorvaardigheden bij
groepsgesprekken.

√

Verbinding creëren tussen partijen die elkaar niet kunnen ontmoeten, zien en
horen: pendel-mediation.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht

13

Instituut voor Verbindende Communicatie

Herstelgesprekken | 4 dagen
“As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime.”
-Marshall Rosenberg- ------

Wil jij leren hoe je vanuit innerlijke vrede en ‘verankerd zijn in jezelf’ kan bijdragen
om, in een conflictsituatie ontstane (emotionele) schade te herstellen? Wil je leren
om op empathische wijze jezelf en anderen terug te brengen naar verbinding en ze
daar zoveel mogelijk te houden?
Schrijf je dan in voor deze vierdaagse opleiding Herstelgesprekken en maak kennis
met en praktiseer de vaardigheden die je helpen bij conflicten van jezelf en tussen
anderen, om te bewegen van verwijdering naar langdurige oplossingen vinden.

Voor wie
Voor iedereen die in staat wil
zijn om groepsbesluitvorming
te faciliteren en alle handvatten wil krijgen om met
conflicten om te gaan en/of te
bemiddelen.

Voordat je begint aan deze vierdaagse, heb je vier dagen Conflicthantering
en –bemiddeling (blok 1 en blok 2) afgerond
Deze 2-daagse Introductie maakt deel uit van de Leergang Conflicthantering en
-bemiddeling.

Programma/inhoud
Onderwerpen

Praktische informatie

•
•
•
•
•
•
•

€ 1580,Vier bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Jan van Koert en
Sonja van der Meulen

Resultaat

√

Conflicthantering en -bemiddeling: gesprekken voeren / begeleiden als
mediator bij heling van emotionele pijn en verzoening.

√

Van hard werken naar stevige aanwezigheid: in contact blijven met jezelf om in
contact te kunnen blijven met de ander.

Studiebelasting: ±24 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

Verankeren van de basis, ook wel het twee fasen-vijfstappen model genoemd.
Verankeren van de negen specifieke bemiddelaarsvaardigheden.
Omgaan met triggers.
Met jezelf in verbinding blijven.
Het vijandbeeldproces.
Een ander zicht op vergeving.
Heling en verzoening.

√

Vaardigheden verdiepen: aanscherpen van negen mediatorvaardigheden.

√

Van spijt naar stilte: zelf zaken rechtzetten met een ander (interpersoonlijk).

√

Herstelgesprekken ondersteunen tussen anderen.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Leergang Verbindend Coachen
met Geweldloze Communicatie | 8 dagen
“As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime.”
-Marshall Rosenberg- -----Wil je je kennis uitbreiden met krachtige communicatie- en coachingstools vanuit
de methodiek van Geweldloze Communicatie? Wil je leren hoe je dit praktisch
toepast in coaching, om mensen naar een dieper niveau van bewustzijn en van
hieruit naar de oplossing te begeleiden? Wil je Geweldloze Communicatie als
grondhouding integreren in je coachingsvaardigheden?
Ben je benieuwd naar het effect van coachen vanuit empathie, zingeving
en compassie? Geweldloze Communicatie is een enorme verrijking voor je
coachingsvaardigheden.

Voor wie
Voor iedereen die een nog
breder fundament onder de
Geweldloze Communicatie
skills wilt én zichzelf wilt
verrijken als coachende
professional.

Schrijf je in voor deze unieke 8-daagse opleiding Verbindend Coachen met
Geweldloze Communicatie voor Professionals.
Voordat je aan deze opleiding begint, heb je minimaal twee dagen Basistraining
Geweldloze Communicatie gevolgd.

Programma/inhoud

Praktische informatie
€ 2395,-

Het programma is opgebouwd uit vier modules van twee dagen:
Module 1: Transformatie: de kracht van Geweldloze Communicatie in coachen.

Acht bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur

Module 2: Zingeving: coachen met Geweldloze Communicatie dansvloeren.
Module 3: Schoonheid van behoeften: wat blokkeert en stimuleert zelfverbinding?

Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Anja Nekeman en
Martijn Ceelen

Module 4: Compassievol leven: kwaliteit van leven voor jou en je omgeving.

Resultaat

√

Omvormen van oordelen en woede naar verbinding met ‘Needs Based
Coaching’.

Studiebelasting: ±82 uur

√

Transformerend kunnen werken met schaamte, schuld, depressie en
dilemma’s.

Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl

√

Ontwikkelen van meer zelfsturing, verbonden met kernbehoeften.

√

6 PE punten voor bij- en nascholing vanuit EMCC-NOBCO.

a

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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Leergang Verbindend Teamcoachen met
Geweldloze Communicatie | 8 dagen
“As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime.”
-Marshall Rosenberg- -----Hoe komt het dat teamprocessen vaak stagneren? En hoe krijg je het team weer in
beweging? En zorg je dat het potentieel gaat stromen? In de leergang Verbindend
Teamcoachen met Geweldloze Communicatie voor Professionals krijg je krachtige
gereedschappen aangereikt die de samenwerking versterken, teamprestaties
verhogen en bijdragen aan een gezond, verbindend én vitaal teamklimaat.
Schrijf je in voor deze 8-daagse opleiding Verbindend Teamcoachen met
Geweldloze Communicatie voor Professionals.

Voor wie
Voor Professionals die onderlinge verbinding in (zelfsturende) teams willen versterken
en teams en teamleden willen
stimuleren tot een hoger
niveau van samenwerking én
prestaties binnen het team en
de organisatie.

Voordat je aan deze opleiding begint, heb je minimaal twee dagen Basistraining
Geweldloze Communicatie gevolgd.

Programma/inhoud
Het programma is opgebouwd uit vier modules van twee dagen:
Module 1: Verbinding en resultaat.
Module 2: Co-creatie en verbindende besluitvorming.
Module 3: Conflictvaardigheid in teams.

Praktische informatie
€ 2150,Acht bijeenkomsten van
10.00 - 17.00 uur
Tennis- en businesscenter Heuvelrug Doorn
Anja Nekeman en
Martijn Ceelen
Studiebelasting: ±82 uur
Trainingsdata:
Bekijk de data op onze
website vinetraining.nl
a

Module 4: Teamsucces.

Resultaat

√

Praktische tools voor faciliteren, bemiddelen en coachen op basis van ieders
belangen.

√

Transformerend kunnen werken bij teamconflicten, weerstand, of juist bij te
veel aan harmonie.

√

Je kunt op een verbindende wijze interventies doen die bijdragen aan een
gezond en vitaal teamklimaat.

√

Beïnvloeden van de ‘onderstroom’ in teams.

√

Verdieping en verbreding van de theoretische modellen van: Convergent
Facilitation, reflectieve Scrum en feedback en conflictvaardigheid in teams.

√

Krachtige vertaling van Marshall Rosenbergs gedachtegoed voor Geweldloze
Communicatie naar teamniveau.

Direct inschrijven
Terug naar het overzicht
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