
Netelige kwesties en gevoelige gesprekken in het 
kring- en verenigingsleven

Het leven is geen ponykamp



Zoomer v. Boomer

• Microfoon standaard op ‘mute’

• Geef aan in de chat als je iets wil zeggen (vb ‘Ik wil antwoorden’ of ‘Ik

heb een vraag’). Pas wanneer het woord gegeven wordt, zet je je

microfoon aan.

• Laat weten als iets onduidelijk is of als je een vraag hebt



Inleiding

Welke vormen van interpersoonlijke conflictsituaties in een kring of 

vereniging ken je?

www.kahoot.it

Game PIN: 6439496
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Casussen bespreken in groepjes
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Een inleiding tot verbindende 
communicaties

Moeilijke 
gesprekken
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Wat is het?

• Focus op wat de behoefte is en of die vervuld is

• Mensen kunnen vrij kiezen of ze ingaan op de verzoeken 
van de ander zonder bang te zijn voor straf of druk

• Niet oordelen over een ander, oprechte communicatie

• Resulteert in een aangename en duidelijke communicatie 
met wederzijds respect

• Als een nieuwe taal: eerst heel gekunsteld  dan komt het 
vlotter over



Gewelddadige/
verwijderende 
communicatie
• Verbindende communicatie

Ik zeg hoe het met me gaat

Ik zeg mijn behoefte

Ik zeg wat ik wil dat je voor me doet

• Verwijderende communicatie

Ik zeg wat ik over je denk

Ik zeg welk oordeel ik over je vel

Ik zeg wat er niet goed aan je is



Doel/gevolg

• Verbindende communicatie

De ander vindt het raar dat je zo communiceert

De ander weet wat je voelt en van hem/haar verwacht

• Verwijderende communicatie

De ander voelt zich schuldig of is beschaamd

De ander gaat in de verdediging omdat hij of zij het niet met je eens is



Voorbeelden

Jij laat altijd rommel achter >< ik ben ontevreden 
omdat ik meer orde wil

Jij moet meer moeite doen >< ik ben gefrustreerd 
omdat ik meer betrokkenheid verwacht

Je bent egoïstisch >< het kwetst mij omdat ik 
meer begrip wil voor mij probleem



4 stappen

1) Observatie

2) Gevoelens

3) Behoeften of waarden

4) Verzoeken
•



Voorbeeld

Iemand komt weeral eens random je 
praesidiumvergadering binnengewalst zonder te 
verwittigen

Verwijderende communicatie: 
‘Is dat hier een duiventil? Dat is echt super irritant als 
hier de ene na de andere komt binnenvallen’

Verbindende communicatie: 
‘Als je later binnenkomt, vind ik dat vervelend omdat 
ik stiptheid op prijs stel. Kan je de volgende keer een 
seintje geven als je later zal aansluiten?’



Observatie

• Beschrijf zo objectief mogelijk wat de ander gezegd 

of gedaan heeft.

Vb: ‘Ik hoorde van Kim dat ze weet wat ik alleen 

maar tegen jou heb gezegd’ ipv ‘Je roddelt over 

me’

• Probeer zo weinig mogelijk een waardeoordeel in 

je observatie te verwerken. Dat lokt immers vaak 

verzet of schuldgevoelens op.



Gevoelens

• Probeer uit te drukken hoe jij je voelt bij de situatie

• Vermijd te zeggen wat je vindt van de ander, wat je oordeel 
is

• Vb: Ik ben ontgoocheld ipv ik heb het gevoel dat je me iets 
probeert wijs te maken; 
Ik voel me gekwetst ipv ik voel me misbruikt door jou



Behoefte

• Behoefte als oorzaak van gevoelens

• Gevoelens expliciet aan behoeften te koppelen -> uitspraak over 
onszelf ipv een ander te veroordelen

• Vb: ‘Ik voel me … omdat ik … nodig heb’ ipv ‘ik voel me … omdat 
jij…’
‘Ik ben gefrustreerd omdat ik van orde hou’ ipv ‘ik gefrustreerd 
omdat jij rommel laat slingeren’

• Probeer de behoefte zo open mogelijk te formuleren: zo heeft de 
ander meer mogelijkheid om aan die behoefte tegemoet te komen
Vb: ‘Ik wil hulp bij de organisatie van de td’ ipv ‘ik wil dat jij de 
stewardshiften regelt’

•



Verzoek
• Vragen aan de ander of hij/zij bereid is iets te doen

• Ga er niet van uit dat anderen wel aanvoelen wat ze moeten doen

• Probeer te zeggen wat je wél wil, ipv wat je niet wel

• Probeer je verzoek te concretiseren
Vb: ‘Ik zou graag hebben dat je me op de hoogte brengt als je niet zal komen. Kan 
je me in het vervolg een berichtje sturen?’

• Probeer een handeling te beschrijven ipv te zeggen hoe iemand moet zijn.
Vb: ‘Kan je je bierflesjes in het vervolg in de bak zetten voor je vertrekt’ ipv ‘Kan je 
niet wat ordelijker zijn?’

• Laat de keuze aan de ander om wel of niet op het verzoek in te gaan. Formuleer het 
zo dat de ander ook ‘nee’ kan zeggen. 
Ga ervan uit dat niet aan al je wensen tegemoet gekomen kan worden



Rollenspel

Tijd voor praktijk
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Rollenspel

Het zit er bovenduims op: je feestverantwoordelijken hebben 
klinkende ruzie. Anne heeft weer haar kat gestuurd waardoor 
Yasmin en Fredje weer heel de opkuist van de td alleen 
hebben mogen regelen. Ze weigeren nog activiteiten te 
organiseren zo lang Anne, die best koppig is, zich niet 
excuseert. Wat doe je?

1

2

Mieke is een vlot en gezellig praesidiumlid die zich graag inzet voor 
de kring. Ze kijkt echter al eens te diep in het glas en je andere 
praesidiumleden hebben haar al meermaals naar huis gedragen. De 
laatste weken nam ze geregeld en late stewardshift op maar kon die 
meermaals niet uitvoeren omdat ze compleet van het padje was. Je 
weet van Sarah die gehoord heeft van Igor (haar ex) dat het erg 
slecht gaat met haar oma. Wat doe je?



VRAGEN?


