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Module 1 
Basis Verbindende |

Geweldloze Communicatie 
2 dagen

Verdiepingdag 
Verbindende  

Besluitvorming 
1 dag

Module 3 
Van anderen  Aanspreken 

naar mezelf Uitspreken 
1 dag

Integratie jaartraining 
Het 'Nieuwe' Leiderschap

8 dagen

Werkvormen workshop
2 dagen

Leergang  
Train de NVC trainer

12 dagen

'De Basis',  
'Van Leiden naar  

Luisteren' en  
'Van anderen  

Aanspreken naar  
mezelf Uitspreken',  

maken deel uit van de  
vierdaagse  

Intensive voor 
 professionals.

Instituut voor Verbindende Communicatie

Special

Module 2
Van Leiden naar Luisteren 

1 dag

Overzicht trainingen

https://vinetraining.nl/trainingen/Intensive-voor-Professionals-p358960867
https://vinetraining.nl/trainingen/Intensive-voor-Professionals-p358960867
https://vinetraining.nl/trainingen/Intensive-voor-Professionals-p358960867


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 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.

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

Programma/inhoud

Resultaat 

 √ 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.
 √ Minder spanning en conflicten, meer motivatie, begrip en waardering.

Voor wie

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

Praktische informatie

 € 650,- ex BTW 

 
Twee bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur +  
digitale sessie van 1u. 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±15 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

a

Module 1: Basis Verbindende | Geweldloze  
Communicatie - 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.

• 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’.

Dag één Dag twee

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/basis-verbindende-geweldloze-communicatie/
https://vinetraining.nl/training/intensive-voor-professionals/
https://vinetraining.nl/training/intensive-voor-professionals/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/basistraining-particulier/
https://vinetraining.nl/training/basis-verbindende-geweldloze-communicatie/


Instituut voor Verbindende Communicatie

“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.

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

Resultaat 
 √ 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.

Voor wie

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

Praktische informatie

 € 475,- ex BTW 

 
Een bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±7 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

Module 2: Van Leiden naar Luisteren | 1 dag

• 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.

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/van-leiden-naar-luisteren/
https://vinetraining.nl/training/intensive-voor-professionals/
https://vinetraining.nl/training/intensive-voor-professionals/
https://vinetraining.nl/training/basis-verbindende-geweldloze-communicatie/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-2-particulier/
https://vinetraining.nl/training/van-leiden-naar-luisteren/


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-   ------   
 
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 Van anderen Aanspreken naar mezelf  
Uitspreken.
 
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

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.

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.

Praktische informatie

 € 475,- ex BTW 

 
Een bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±7 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

Module 3: Van anderen Aanspreken naar  
mezelf Uitspreken | 1 dag

• 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.

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/van-anderen-aanspreken-naar-mezelf-uitspreken/
https://vinetraining.nl/training/van-anderen-aanspreken-naar-mezelf-uitspreken/
https://vinetraining.nl/training/intensive-voor-professionals/
https://vinetraining.nl/training/intensive-voor-professionals/
https://vinetraining.nl/training/basis-verbindende-geweldloze-communicatie/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-2-particulier/
https://vinetraining.nl/training/van-anderen-aanspreken-naar-mezelf-uitspreken/


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  
Basis tweedaagse voor Professionals en Module 2: Van Leiden naar Luisteren.

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 
website vinetraining.nl 

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/basis-verbindende-geweldloze-communicatie/
https://vinetraining.nl/training/van-leiden-naar-luisteren/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-2-particulier/
https://vinetraining.nl/training/het-nieuwe-leiderschap/


Instituut voor Verbindende Communicatie

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

-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? En 
wil je leren om op een andere manier tot besluitvorming te komen waarbij brede 
aanvaarding essentieel is voor een goede beslissing? Na deze training pas je de 
kennis en vaardigheden met succes toe in jouw dagelijkse praktijk.

Schrijf je in voor de verdiepingsdag Verbindende besluitvorming.

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

Programma/inhoud

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.

Voor wie

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

Praktische informatie

 € 425,- ex. btw 

 
Een bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±7 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

Verdiepingsdag 'Verbindende 
Besluitvorming' | 1 dag

• 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.

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/verbindende-besluitvorming/
https://vinetraining.nl/training/basis-verbindende-geweldloze-communicatie/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-2-particulier/
https://vinetraining.nl/training/verbindende-besluitvorming/


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-  ------   
 
Noem jij jezelf wel eens een trainer of facilitator, of denk je erover training te gaan 
geven? Wil jij (nog meer) spelen met werkvormen? Ben je toe aan inspiratie en 
ben je ook benieuwd hoe je een werkvorm die je graag gebruikt, kunt aanscherpen 
en aanvullen met inzichten uit geweldloze communicatie? Dan is deze training op 
jouw lijf geschreven.

Om de werkvormen Workshop te kunnen volgen heb je minimaal het  
Integratie jaartraining Het 'Nieuwe' Leiderschap gevolgd.

Programma/inhoud

Resultaat 
 √ Een lijf vol plezier
 √ Een tas vol concrete, direct toe te passen werkvormen
 √ Tenminste 4 ideeën voor werkvormen die passen bij jouw doelgroep
 √ Specifieke feedback en suggesties rond een oefening van jouzelf

Voor wie

Denk je eraan om de Train de 
NVC trainer opleiding te gaan 
volgen, dan verzoeken we 
je om aan deze twee dagen 
mee te doen, omdat een 
belangrijk deel van het werk 
als trainer staat of valt met de 
werkvormen die we inzetten.

Praktische informatie

 € 425,- ex. btw 

 
Twee bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±14 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

Werkvormen Workshop | 2 dagen

• Een goede basis voor onze Train-de-trainer-opleiding

• Concrete en direct toe te passen werkvormen

• Feedback en suggesties rond een oefening van jouzelf

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/playdays/
https://vinetraining.nl/training/het-nieuwe-leiderschap/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/verdieping-2-particulier/
https://vinetraining.nl/training/playdays/


Instituut voor Verbindende Communicatie

“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.
 
Om de leergang Train de NVC trainer te kunnen volgen heb je minimaal het  
Integratie jaartraining Het 'Nieuwe' Leiderschap gevolgd.

Programma/inhoud

Resultaat 
 √ 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.

Voor wie

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

Praktische informatie

 Particulier € 3000,-, ZZP € 
4000,- Bedrijven € 6250 

 
12 bijeenkomsten van  
10.00 - 17.00 uur 

 
Tennis- en business- 
center Heuvelrug in Doorn 

     Een internationaal  
gecertificeerde trainer uit 
het trainerscollectief 

 Studiebelasting: ±125 uur 

 Trainingsdata: 
Bekijk de data op onze 
website vinetraining.nl 

Leergang Train de NVC trainer
12 dagen

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 ge-
integreerd aan de orde in een workshop/training die de deelnemers in groepjes 
van 2 of 3 zelf organiseren en voor publiek van buiten geven.

Terug naar het overzicht

https://vinetraining.nl/training/leergang-train-de-nvc-trainer/
https://vinetraining.nl/training/het-nieuwe-leiderschap/
https://vinetraining.nl/over-vine/team-vine/
https://vinetraining.nl/opleidingen/training-geweldloze-communicatie-particulier/integratiejaar-gc/
https://vinetraining.nl/training/leergang-train-de-nvc-trainer/

	vinetraining.nl
	Module 1
	Module 2
	Module 3
	HNL
	Besluitvorming
	Werkvormen
	TdT

	Module 1 direct inschrijven: 
	Module 2 direct inschrijven: 
	Module 3 direct inschrijven : 
	Module 3 direct inschrijven  1: 
	Module 3 direct inschrijven  2: 
	Module 3 direct inschrijven  4: 
	Module 3 direct inschrijven  3: 


