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Verbinding 

Sociale wezens

Verbinding

Fundamentele levensbehoefte

Communicatie & Empathie

Gezien en gehoord worden 

Veiligheid

Vertrouwen

Openheid



Communicatie & Ruis

Horen is nog geen luisteren

Kijken is nog geen zien

Praten is zeker nog geen communiceren



Waarneming



Interpreteren



Interpretatie



Je interpreteert vanuit jouw referentiekader

ü Cultuur en opvoeding
ü Normen en waarden
ü Kennis en opgeslagen ervaringen

Referentiekader  



Tekst & Tabel 50%/50%

Verbaal & Non-verbaal 

1. Woorden  (inhoud- boodschap)

2. Intonatie (stemgebruik, stembuiging)

3. Lichaamstaal (mimiek, expressie, houding, uitstraling)



Verbinding door Communicatie ✅



Beeldbellen

1. Vaardigheid  
2. Energie 
3. Stiltes
4. Non-verbale communicatie
5. Oogcontact
6. Zelf in beeld
7. Kans op storing techniek
8. Inleving / Authenticiteit
9. Miscommunicatie
10. Weerstand / Vermoeidheid



Maar het goede nieuws is..



Alles is mindset Michael Pilarzcyk



Aristoteles

Ethos Laat jouw authentieke persoonlijkheid zien, horen en merken
Pathos Maak een oprechte verbinding met de ander en wees empathisch
Logos Vertel een logisch verhaal en wees duidelijk en overtuigend  

Redenaarskunst / Retorica



DOMINANT  

INSPIREREND  

STABIEL  

CONSCIËNTIEUS  

Afstemming



Empathie 



Do’s J

• Energie!
• ‘Dans’ met je gesprekspartner
• Houding 
• Uitstraling
• Oogcontact
• Verbaal  
• Non-Verbaal
• Facilitair (licht, geluid, achtergrond, setting etc.)
• Korte pauzes
• Stem



Stem

ARTICULATIE
Als de poes van de postkoetskoetsier in de postkoets kotst, 
poetst de postkoetskoetsier zijn postkoets met postkoetspoets

LIPROLLS

INTONATIE, ADEMHALING EN STEMVOLUME
Daar lag grootmoeder met haar muts over haar gezicht en ze zag er erg vreemd uit. 
O grootmoeder, wat heb je grote oren! Dat is om je beter te kunnen horen.
Maar grootmoeder, wat heb je grote ogen! Dat is om je beter te kunnen zien.
Maar grootmoeder, wat heb je grote handen! Dat is om je beter te kunnen pakken. 
Maar grootmoeder, wat heb je een verschrikkelijk grote bek! 
Dat is om je beter te kunnen opeten.
En de wolf sprong uit bed en verslond Roodkapje in 1 hap!  

Zorg goed voor je stem en hydrateer!



Weerstand    &     ‘Dansen’

Als er iets gezegd wordt wat men 
niet verwacht of niet oké vindt

Op een prettige manier regie en 
leidingnemen en meeveren in emotie  



Kortom…doe de do’s J

Verbinding is het hoogste goed in gesprekken

Dit bereik je door actief te werken aan alle aspecten van Communicatie

Communicatie is al lastig en online geeft het nog meer ruis op de lijn en weerstand

• Werk aan je mindset (gedachten)
• Geef energie!
• Wees empathisch en veer mee in emotie
• Let op je houding en uitstraling
• Denk aan Aristoteles en de redenaarskunst
• Stem je communicatiestijl af op het gedrag van de ander
• Formuleer zorgvuldig en let op het non-verbale
• Articuleer en intoneer
• Zorg ervoor dat facilitair alles in orde is



De kwaliteit van je communicatie…

…bepaalt de kwaliteit van je leven!!!

One more thing…





Dank voor jullie aandacht en heel veel succes met de (online) communicatie!
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