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COMMUNICATIE IN SOCIALE COÖPERATIES 
 
Methodiek in een notendop 
  
Wat is deze methodiek  

Het is een aanzet om te komen tot verbindende en effectieve 
communicatie in sociale coöperaties  

Wat heb je eraan  Verbindende communicatie vormt de basis van het 
samenwerkend vermogen van sociale coöperaties: tussen 
betrokkenen binnen de organisatie (de binnenwereld) en met 
iedereen daar buiten (de buitenwereld) 

Aan de slag  Verbindend communiceren kun je leren, zie onder andere 
www.tientjesacademie.nl 

Ervaringen delen  Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor een 
interview om jouw ervaringen via http://initiatief.nu/topics/ 
met anderen te delen.  

Contactpersoon  Naam: Erna Smeekens en Hans Udo  
E-mail: tientjesacademie@gmail.com  
Mobiel: 06-46753367 
 

 

Wat is verbindende communicatie 
Verbindingen leggen vormt de essentie van een sociale coöperatie. Zonder verbindingen 

tussen mensen is er geen sociale coöperatie. Maar: zoveel mensen, zoveel wensen. Hoe 

zorgen we ervoor dat wensen van mensen goed op elkaar aan kunnen sluiten? Door 

communicatie. Alleen, in plaats van verbinden kan communicatie juist afstand creëren 

tussen mensen. Communicatie is een vak apart maar dan wel een vak waar we helemaal niet 

in opgeleid worden. Op school leren we van alles maar we leren niet communiceren. 

Communiceren leren we in de praktijk, van onze ouders, van onze buren, vrienden en 

collega’s. We leren het met vallen en opstaan. Daardoor leren we het ook op een bepaalde 

manier, namelijk door te denken en te praten in ‘goed of fout’ en in ‘geboden of verboden’. 

Onze gesprekken zitten daardoor ook vol van ‘oordelen’ en ‘veroordelen’. In zulke 

communicatie komt verbinding met de ander maar moeilijk tot stand. Dat komt alleen tot 

stand door de ander te overtuigen, een vorm van communicatie die we ‘debat’ noemen. 

Gesprekken lopen aan de hand van stellingen waarbij je de ander probeert te overtuigen van 

jouw gelijk. In zulke gesprekken is er altijd een verliezer en een winnaar. Van verbinding kun 

je dan moeilijk spreken. Verbindend communiceren start dan ook met een andere 

gespreksvorm: de dialoog.  
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De dialoog 

Een dialoog gaat niet uit van het overtuigen van een ander maar van het verbinden met de 

ander. Uitgangspunt is het leren kennen van die ander, nieuwsgierigheid vormt dan ook de 

basis. Nieuwsgierigheid wordt niet gevoed door zelf te praten maar door te luisteren en echt 

te horen wat de ander zegt. Of je goed hoort wat de ander zegt kun je checken door samen 

te vatten wat je hebt gehoord. En het gesprek ontstaat doordat je daarna doorvraagt. 

Verbindend communiceren begint daarom met LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.  

 

 

Jij en de ander  

Communicatie vindt altijd plaats tussen twee of meer mensen: tussen jou en de ander. Het is 

dus niet alleen belangrijk om te weten hoe je verbindend communiceert (door dialoog) maar 

ook hoe jij dat doet en hoe de ander dat doet. Want hoe goed je ook bent in de dialoog als 

gespreksvorm, het gaat uiteindelijk ook om de inhoud van het gesprek. En in gesprekken zijn 

er altijd meer stemmen aan het woord dan je misschien denkt. Er is de stem van de ander 

maar er is ook de stem van jezelf, in je eigen hoofd, het gesprek dat je met jezelf voert. In 

gesprek met een ander voer je dus eigenlijk twee gesprekken tegelijk. En om het nog 

complexer te maken: die interne gesprekken met jezelf, die ben je je vaak niet eens bewust! 

Nogal logisch dus dat communicatie erg moeilijk is, want die ander heeft die gesprekken met 

zichzelf ook, en is zich dat soms ook helemaal niet bewust. Wat je vertelt en wat je hoort in 

een gesprek met een ander is dus vaak maar de helft van het hele gesprek. De andere helft 

vindt intern plaats, bij jezelf of bij de ander. Verbindend communiceren begint dan ook niet 

bij de ander, het begint bij jezelf!  

 

Jij en jouw aannames  

We zijn het ons vaak niet bewust maar veel van wat we denken of voelen komt voort uit 

aannames: ideeën die we hebben bij hoe dingen in elkaar zitten. Het zijn 

vooronderstellingen die we al hebben nog voordat een gesprek met een ander begint. Dat 

legt bij voorbaat een beslag op elke vorm communicatie, zeker als je dat op een verbindende 

manier wilt doen. Om verbindend te communiceren zul je je bewust moeten zijn van de 

aannames die je hebt, de ‘bril’ waarmee jij naar de wereld kijkt en naar situaties om je heen. 

Je kunt dat bereiken door jezelf te leren een andere ‘bril’ op te zetten. En het goede nieuws 

is: dat kun je oefenen.  
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Bril-oefening  

Stap 1 

Hieronder staan 10 aannames. Lees ze eens door en geeft ze allemaal een rapportcijfer 

tussen de 1 en 10 (met een 10 ben je het heel erg eens met die aanname, met een 1 ben je 

het heel erg oneens met de aanname).  

 

 

 

Falen bestaat niet, er is alleen feedback 
 
Van alles wat we doen, leren we iets. In feite 
bestaat er niet iets als falen, is het leven veel 
meer een Pad waarop wij lerende wezens 
zijn. Maak jezelf dus niet af op ‘fouten’ maar 
zeg: falen bestaat niet! Er is alleen 
feedback!!  
 
Edison heeft niet 999x gefaald voor hij z’n 
gloeilamp uitvond, hij heeft 999x geleerd dat 
het anders moest voor hij de gloeilamp had. 

Mensen beschikken over die hulpbronnen 
die nodig zijn om hun doelen te realiseren 
 
Wij mensen zijn in staat oplossingen te 
vinden om onze doelen te bereiken en om 
onze problemen op te lossen!  En de 
oplossing die jij zelf bedenkt, is vaak de beste. 
Een mogelijkheid is dat je anderen vraagt 
mee te denken, mee te helpen, 
je hoeft het niet alleen te doen, maar ook dat 
is een oplossing. Als iets in de wereld 
mogelijk is, is het ook voor jou mogelijk. 

Elk gedrag levert degene die het gedrag 
vertoont iets op. 
 
Alles wat mensen doen, doen ze ergens om. 
Het levert ze iets op. Je hoeft het niet te 
snappen en je hoeft het er niet mee eens te 
zijn. Wel kun je nieuwsgierig zijn om te 
ontdekken wat maakt dat iemand iets doet 
of deed.  

Kracht is het vermogen om gewenste 
resultaten te bereiken 
 
Als je echt iets wil (wat realistisch is), zul je 
vaak de kracht vinden om het te bereiken. En 
er zijn voorbeelden in de wereld dat 
mensen iets wilden wat totaal onrealistisch 
leek en lukte. 
 

Mensen maken de beste keuze, gebaseerd 
op de informatie die op dat ogenblik 
beschikbaar is. 
 
Je kiest om te overleven, voor veiligheid, om 
plezier te hebben of om pijn te vermijden. Je 
maakt altijd de voor jou op dat moment best 
mogelijke keuze. Soms is die keuze achteraf 
minder goed, maar voor het moment kies je 
het beste!  

Er bestaat altijd een andere keuze 
 
In welke situatie je ook terecht komt: wij 
gaan ervan uit dat er altijd een andere keuze 
is. Je kunt kiezen om een andere gedachte te 
denken, om een andere bril op te zetten of 
een andere rol te kiezen. En dat verandert je 
ervaring. Dit betekent niet dat je die andere 
keuze altijd (meteen) ziet. Hij is er wel. En 
heeft consequenties. 
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Laat iemand anders in de coöperatie die aannames ook eens lezen en bespreek ze met 

elkaar. Hoe zou het zijn als je denkt, handelt het spreekt met deze aannames als 

uitgangspunt? Wat doet dat met de sfeer in de organisatie?  

Stap 2  

Neem een problematische situatie uit je leven, een situatie waarin je je niet gehoord voelde, 

waarin je jezelf klein hebt gemaakt of juist heel erg groot, waarin je je in het nauw gedreven 

voelde of iets dergelijks.  

 

Heb je deze situatie goed in gedachten, neem dan een papiertje en zet daar de letter P op: 

de P van Probleem. Dat papiertje legt je neer op de vloer voor je. Ga nu even op dat 

papiertje staan (tip: doe dat echt) en verbind je met de situatie die je in gedachten hebt. Ben 

even helemaal daar en voel je hoe je je toen voelde.  

 

Stap nu van dat papiertje af en laat de situatie die je in gedachten had achter op het 

papiertje. Je kunt daar nu met een afstand naar kijken, naar die situatie. Door de afstand van 

de situatie krijg je ook wat afstand van jezelf. Je kunt ‘naar jezelf kijken’, zonder oordeel en 

zonder er letterlijk in te zitten, met alle gevoelens van dien.  

 

Het effect van je communicatie, is de 
reactie die je krijgt, los van je bedoeling  
 
Soms zeg je iets met een bedoeling, maar 
zeg je dat zo dat de reactie die je krijgt 
helemaal niet is wat je wilde.  Het effect van 
je communicatie is die reactie. Wij gaan 
ervan uit dat jij de verantwoordelijkheid 
kunt nemen het nog eens op een andere 
manier te zeggen. 
 

De kaart is niet het gebied  
 
Je begrip, je waarneming en de betekenis die 
je daaraan geeft zijn als een kaart van de 
werkelijkheid. Net zoals de kaart van Zeeland 
niet Zeeland zelf is, zo is ook je model van de 
werkelijkheid niet de werkelijkheid.  
“Van de kaart raken” is het resultaat van een 
conflict tussen jouw kaart en de 
werkelijkheid. 
 

Er zijn geen problemen, alleen 
kansen om te leren 
 
Afhankelijk van je overtuigingen over jezelf, 
zul je een situatie hetzij als een probleem, 
hetzij als een kans ervaren. Door te kiezen 
om kansen te ervaren krijg je meer 
flexibiliteit (=kracht) om met de wereld om 
te gaan. 
 

Lichaam en geest vormen een eenheid 
 
Hoe je met je lichaam omgaat komt voort uit 
hoe je denkt en vice versa. Het is een 
systeem, het is onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Je kunt niet ergens heen zonder 
je geest en evenmin kun je je lichaam 
thuislaten, behalve als je droomt of 
trancereizen maakt. In dit leven hoort jouw 
geest bij dit lichaam.  Als je pijn hebt in je lijf 
beïnvloedt dat je geest. Als je geest verward 
is, beïnvloedt dat je lichaam. 
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Pak nu de 10 aannames erbij en leg die op een afstandje vóór het papiertje met de P. Ga 

voor die aannames staan, je ziet nu de P ergens áchter het papiertje met steekwoorden 

liggen.  

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verbind je met de vooronderstelling die je hebt opgeschreven, bijvoorbeeld: ‘Iedereen 

maakt op elk moment de beste keuze met de informatie die die tot zijn beschikking heeft.’ 

Stel je voor dat dat echt waar is. Voel zo goed je kunt dat het waar is en kijk dan door die bril 

naar de P, naar jouw situatie van toen. En gun jezelf de tijd om echt even te kijken door die 

bril. Hoe voelt die situatie nu aan? 

Als je zo geregeld eens door een bril van een van die vooronderstellingen kijkt naar allerlei 

situaties in je leven, kun je ervaren dat je zachter wordt in je oordeel naar jezelf. Het 

verandert niets aan de situatie zoals die echt was, maar wel aan hoe jij je die herinnert en 

meeneemt je leven in. Door steeds een andere bril op te zetten en zo naar situaties uit je 

leven te kijken, ga ja anders kijken naar jezelf. Een basis waardoor je ook kan leren anders 

naar de ander te kijken.   

  

P 
   

Jijzelf 
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De ander in vier stappen  

We zagen al aan het begin: verbindend communiceren gaat uit van nieuwsgierigheid en dat 

krijgt vorm door op een open manier naar de ander te luisteren. Maar ook open luisteren is 

een vak op zich dat oefening vraagt. Wat een ander zegt leidt bij jou namelijk altijd tot een 

gevoel. Niet voor niets bestaat een eeuwenoud gezegde: ‘Het ene woord brengt het andere 

voort’. Bij verbindend communiceren stijg je daar bovenuit. Dat kun je doen in vier stappen:  

1. Waarnemen: in plaats van jouw interne gesprek, jouw oordelen en aannames ga je in het 

gesprek uit van de feiten. Wat neem je waar, wat gebeurt er precies?  

2. Jouw gevoel: wees je bewust van het gevoel dat deze feiten bij jou opwekken;  

3. Jouw behoefte: welke behoefte heb jij op basis van dit gevoel?  

4. Verzoek: wat kan de ander aan jouw behoefte doen?  

 

 

 

 

 

Als je helder hebt welke behoefte onder een gevoel ligt, kun je een verzoek formuleren 

waarbij je je heel bewust bent dat het een echt verzoek en geen eis is. 

 

Kom je gevoelens in de ander tegen, bedenk dan altijd, vóór je reageert: wat iemand ook 

doet, wat iemand ook zegt: het gaat niet over jou! Als iemand in boosheid ontsteekt, is er 

iets geraakt in die ander. En dan kun je uitreiken door precies dezelfde cirkel: wat neem je 

waar? Wat voor gevoel heeft die ander daarbij? Daar kun je naar vragen! 

 

Als jij zo met de jezelf kunt omgaan kun je de ander ook helpen zo met jou om te gaan. De 

basis voor verbindend communiceren is nu gelegd. Maar het zijn geen makkelijke stappen. 

We zijn niet gewend om aan onze gevoelens een naam te geven en behoeftes zijn vaak nog 

ingewikkelder. In de bijlage hebben we wat termen op een rij gezet om je te helpen jouw 

gevoelens en behoeften onder woorden te brengen.  

 

Hoe verder?  

Deze methodiek is slechts een eerste aanzet om bewuster met communicatie om te gaan en 

de eerste stappen te zetten op weg naar verbindende communicatie. Er valt ongelofelijk veel 

te leren op dit vlak en vooral heel veel te oefenen. Dat kan in het dagelijks leven, met kleine 

en grote situaties die je meemaakt. Oefenen kun je ook met elkaar en je kunt elkaar ook 

trainen er steeds beter in te worden. Verbindend communiceren is immers de kritische 

succes factor voor een sociale coöperatie. Wil je hier verder mee aan de slag, neem dan 

contact op met tientjesacademie@gmail.com 
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BIJLAGE 
 

Over gevoelens 

Jan van Koert leert ons: gevoelens kun je onderbrengen in 5 hoofdcategorieën: Blij, Boos, 

Bang, Bedroefd of Bah. Elk gevoel past onder een van deze vijf hoofdcategorieën. De 

onderstaande lijst helpt je wellicht op weg in je woordenschat.  

 

Let op: gevoelens labelen we als positief/gewenst en als negatief/ongewenst.  

 

In verbindende communicatie laat je dat oordeel los. Er zijn gewoon gevoelens. Er ontstaan 

gevoelens als een behoefte wordt vervuld en dat zijn de zogenaamde positieve en er 

ontstaan gevoelens als een behoefte of behoeften niet zijn vervuld: de negatieve gevoelens.  

 

 

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn 
 

aangenaam 
ademloos 
alert 
avontuurlijk 
bedaard 
behaaglijk 
belangstellend 
betrokken 
bezield 
blij 
breekbaar 
bruisend 
content 
cool 
dankbaar 
energiek 
enthousiast 
erkentelijk 
fier 
geamuseerd 
geanimeerd 
geboeid 
geestdriftig 
gefascineerd 
geil 

geïnspireerd 
gelukkig 
geraakt 
geroerd 
gestimuleerd 
gevoelig 
geweldig 
gretig 
hartelijk 
hartstochtelijk 
heerlijk 
helder 
hoopvol 
intens 
jolig 
joviaal 
kalm 
kwiek 
levendig 
liefdevol 
luchthartig 
melig 
mild 
nieuwsgierig 
nuttig 

ontspannen 
ontvankelijk 
onverstoorbaar 
open(hartig) 
opgelucht 
opgeruimd 
opgetogen 
opgewekt 
opgewonden 
optimistisch 
prettig 
rustig 
sereen 
sprankelend 
stil 
stralend  
teder 
tevreden 
toegankelijk 
triomfantelijk 
trots 
uitbundig 
uitgelaten 
uitgeslapen 
 

verbaasd 
verbijsterd 
verbluft 
verheugd 
verkwikt 
verrast 
verrukt 
vervuld 
verwachtingsvol 
verwonderd 
voldaan 
voortreffelijk 
vredig 
vreugdevol 
vriendelijk 
vrij 
vrolijk 
vurig 
warm 
weldadig 
zalig 
zeker 
zelfverzekerd 
zorgeloos 
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Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn 
 

aarzelend 
achterdochtig 
afgunstig 
afstandelijk 
afwezig 
alleen 
angstig 
apathisch 
(doods)bang 
(diep)bedroefd 
bedrukt 
belabberd 
beroerd 
berouwvol 
beschaamd 
beschroomd 
besluiteloos 
beverig 
bevreesd 
bezorgd 
boos 
chaotisch 
depressief 
desperaat 
down 
druk 
duf 
dwaas 
dwars 
eenzaam 
ellendig 
emotioneel 
furieus 
gebroken 
gedesillusioneerd 
geërgerd 
gefrustreerd 
geil 
geïrriteerd 
geknakt 
gekweld 
gemeen 
geschokt 
geschrokken 
gespannen 
gestoord 
gevoelloos 
haatdragend 
heet 
hopeloos 
 

huiverig 
hulpeloos 
humeurig 
jaloers 
knorrig 
koud 
kwaad 
landerig 
leeg 
lichtgeraakt 
lui 
lusteloos 
machteloos 
mat 
melancholiek 
miserabel 
mistroostig 
moe(-deloos) 
neerslachtig 
nerveus 
nijdig 
nors 
onaantrekkelijk 
onbeduidend 
onbehaaglijk 
ongeduldig 
ongedurig 
ongeïnteresseerd 
ongelukkig 
ongemakkelijk 
ongerust 
onhandig 
onrustig 
ontsteld 
onstuimig 
ontgoocheld 
onthutst 
ontmoedigd 
ontroostbaar 
ontstemd 
ontzet 
onverschillig 
onzeker 
opgewonden 
opvliegend 
overstelpt 
paniekerig 
pessimistisch 
 

pijn 
prikkelbaar 
radeloos 
rancuneus 
razend 
rusteloos 
saai 
sceptisch 
schuldig 
slaperig 
sloom 
somber 
stuurs 
teleurgesteld 
traag 
treurig 
triest 
uitgeput 
verachtelijk 
verbaasd 
verbijsterd 
verbitterd 
verbolgen 
verdoofd 
verlamd 
verlegen 
vermoeid 
verontrust 
verontwaardigd 
verrast 
verstrikt 
vertwijfeld 
verveeld 
verward 
voorzichtig 
waardeloos 
wanhopig 
wankel 
wantrouwig 
weemoedig 
weifelend 
woedend 
woest 
wrokkig 
zenuwachtig 
ziedend 
zorgelijk 
zwaar 
zwaarmoedig 
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Als je je gevoel helder hebt, onderzoek dan eerlijk en oprecht welke behoefte daar voor jou 

aan ten grondslag ligt: welke behoeft wel of niet is vervuld. Om je een idee te geven van 

behoeften:  

Verbinding 
Acceptatie 
Affectie 
Waardering 
Erbij horen 
Samenwerking 
Communicatie 
Nabijheid 
Partnerschap 
Gemeenschappelijk 
Mededogen/compassie 
Beschouwing 
Samenhang 
Inlevingsvermogen 
Intimiteit 
Liefde 
Wederkerigheid 
Zorg 
Respect/zelfrespect 
Veiligheid 
Stabiliteit 
Ondersteuning 
Warmte 
Vertrouwen 
Geruststelling 
Erkenning 
Helderheid 
Tederheid 
Delen 
Zien en gezien worden 
Begrijpen en begrepen 

worden 
Gehoord 
worden/aandacht 
Bijdragen aan het 
verrijken van leven (eigen 
kracht inzetten) 
Eerlijkheid 
Authenticiteit 
Integriteit 
Aanwezigheid 
Spel 
Vreugde 
Humor 
Vrede 
Schoonheid 
Heelheid 
Gelijkheid 
Harmonie 
Inspiratie 
Orde 
Vervulling 
Verbondenheid 
Fysiek welzijn 
Lucht 
Licht 
Voedsel 
Water 
Aanraking 
Rust/slaap 
Beweging 
Seksuele expressie 

Veiligheid 
Beschutting 
Betekenis 
Bewustzijn 
Viering van het leven 
Uitdaging 
Helderheid 
Bekwaamheid 
Bijdrage 
Creativiteit 
Ontdekking 
Effectiviteit 
Werkzaamheid 
Groei 
Hoop 
Leren 
Rouwen 
Deelname 
Doel 
Zelfexpressie 
Stimulatie 
Er toe doen 
Begrip 
Autonomie 
Keuze (dromen, doelen, 
waarden) 
Vrijheid 
Onafhankelijkheid 
Ruimte 
Spontaniteit 

 

 

  


