Workshop Geweldloze Communicatie
Op zaterdag 17 januari 2015 werd de workshop geleidt door Danielle Doppenberg-Waasdorp van De Koers
voor beelddenkers, ondersteund door Saskia Kooijman van Vol zin leven.
Alvorens in groepen uit elkaar te gaan geeft Danielle uitleg gegeven over hoe deze methode bijdraagt aan
verbindende communicatie. Alle communicatie doe je vanuit een behoefte. Een behoefte kan zijn gezien
worden of hulp nodig hebben. Het is vaak lastig dit op een goede, neutrale manier te benoemen. Benoem
je dit niet goed dan wordt bijvoorbeeld een hulpvraag niet herkend.
Wat doet nu een opmerking van de ander met mij? Wat wil ik hiermee? Welk verzoek heb ik?
Alles heeft te maken met waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.
Danielle bespreekt deze vier stappen aan de hand van een situatie. Wim en Kees doen hetzelfde werk. Het
werk wordt na verloop van tijd anders georganiseerd. Wim is dyslectisch en Kees corrigeert werk van Wim
met de rode pen. Aan de deelnemers wordt gevraagd wat ze van deze situatie vinden. Wat is de
waarneming. Er wordt in tweetallen over nagedacht. Dan volgt het gevoel dat deze situatie op roept. De
meningen verschillen want wat de één als kritiek ziet wordt door de ander als het tekenen van
ondersteuninzien. Uit de gesprekken blijkt dat er verschilde behoefte zijn. En dat maakt dat er ook
verschillende verzoeken door Wim aan Kees gedaan kunnen worden. Uiteenlopen van met een groene pen
corrigeren tot geen energie meer in het corrigeren steken door Kees.
In twee groepen wordt geoefend hoe de communicatie nu verloopt als je het als jakhals doet en hoe het
gaat als je als giraf.

Door als giraf te reageren kom je in gesprek. Bij de jakhals praat je in oordelen of ga je de verdediging in. Er
zit nog veel informatie in de trechter. Die moet eerst leeg om echt in gesprek te komen.
Jij geeft mij het gevoel … omdat jij … is meestal geen gezellige start andere start van een gesprek. Tijdens
de oefening is er varen dat het ook anders kan ik voel mee … omdat ik ….
Na het oefenen in tweetallen komen de groepen bij elkaar om in het kort de ervaringen te delen. Men geeft
aan veel geleerd te hebben.
Na afloop kan er nageborreld worden.
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