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Welkom,

Bridge The Gap   wil mensen inspireren om op een bewuste en respectvolle manier

te communiceren. Door eenvoudig toepasbare principes kan iedereen verbindende

communicatie aanleren waarbij iedereen zich (h)erkend weet in zijn noden. Zo wordt

er voorbij oordelen gekeken en kunnen onenigheden of conflicten vermeden worden.

Het aanbod is toegespitst op bedrijven, de zorgsector als particulieren en dit via

online trainingen, groepstrainingen als individuele trajecten. Vanuit mijn ervaring

als praktiserend klinisch psychologe  krijg je inzichten mee over emoties en

communicatie. Deze inzichten worden tevens aangevuld met de meest recente

wetenschappelijke informatie. De focus is telkens vaardigheden aanleren en

toepassen in je dagdagelijkse leven. Zo beoog ik een bijdrage te leveren aan de

persoonlijke groei en welbevinden van mensen door verandering in hun denk- en

gedragspatronen te ondersteunen.

Er is tevens een multidisciplinaire samenwerking met Vocal Logopedie, een

groepspraktijk gericht op stem, articulatie en communicatietechnieken en

psychotherapie.   Een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende (para)medici

zorgt dat kwaliteit gegarandeerd kan worden. 4



Helder en assertief communiceren

Op een constructieve manier reageren op boosheid

en kritiek

Emoties begrijpen en hanteren

Empatisch luisteren waardoor misverstanden worden

vermeden

Duidelijke en vriendelijke manier neen leren zeggen

Concrete verzoeken uiten

Waardering uiten met impact

Jij wil leren:

...

Mijn expertise

Master in Klinische Levensloop Psychologie

Mijn expertise als trainer is opgebouwd door het volgen en

assisteren van trainingen en jaaropleidingen in binnen- en

buitenland bij internationaal erkende trainers van het

Nonviolent Communication instituut. Voor mijn

masterproef psychologie heb ik de kans benut om mijn

passie voor geweldloze communicatie te onderzoeken en

vorm te geven  tegen een wetenschappelijke achtergrond. 

 

Trainingen
 verbindende communicatie
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Communiceren doen we op ieder moment van de dag. Dit betekent echter niet dat onze

boodschap altijd overkomt. Communiceren is een vaardigheid, wat betekent dat je met

eenvoudig toepasbare principes kan leren hoe je meer uit jouw communicatie kan halen.

Verbindende communicatie heeft als uitgangspunt dat achter elke vorm van

communicatie één of meerdere behoeften schuilgaan. Alles wat iemand doet of zegt is

m.a.w. steeds gericht op het vervullen van deze behoeften. Verbindende communicatie

bestaat uit een aantal vaardigheden die ons helpen om onszelf op bewuste manier uit te

drukken, namelijk vanuit wat we waarnemen, voelen en nodig hebben en niet vanuit

automatische reactiepatronen als verdedigen, terugtrekken of aanvallen. Door zowel

bewust te worden van je eigen behoeften als die van jouw gesprekspartner wordt er

een veilig, neutraal speelveld gecreëerd waar we op een eerlijke manier onze boodschap

kunnen overbrengen en elkaar op een respectvolle manier kunnen ontmoeten. Dit leidt tot

meer kwaliteit binnen persoonlijke als zakelijke contacten alsook vergroot het de kans op

samenwerking en duurzame relaties.

Verbindende communicatie,
what's in a name?

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.
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"Every message, regardless of
form or content, is an
expression of a need"

- M. Rosenberg
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Het is zo gemakkelijk om bij een overrompelende gebeurtenis je te laten meenemen in

oordelende verhalen. Dit kunnen oordelen zijn over jezelf of over de ander. Vaak roepen

deze gedachten intense emoties op. Hoe vind je in dit hele gebeuren nog je eigen stem

en kan je jouw eigen noden duidelijk uitdrukken naar anderen?

Hierbij is de interne dialoog met jezelf belangrijk. De kwaliteit van jouw spreken of

luisteren wordt namelijk bepaald door hoe helder jij jouw eigen gevoelens en behoeften

kan herkennen. Bewust worden van de gevoelens en ervaren in je lichaam is de eerste

stap. Er bestaan geen goede of slechte gevoelens. Elk gevoel heeft het recht er te zijn en

helpt jou om duidelijk te krijgen wat belangrijk voor je is.

Vervolgens kan je de achterliggende behoeften achterhalen en bekijken hoe je voor

deze noden wilt zorgen. Tot slot kan je jezelf de vraag stellen of je  zelf iets kan doen om

aan jouw noden tegemoet te komen of je een verzoeken wilt stellen aan de ander.

Door stil te staan bij de interne dialoog kan je de eerste reflexmatige reacties temperen en

kan je nu bewust kiezen hoe je deze gevoelens en behoeften op een heldere en

respectvolle manier kan overbrengen naar de anderen.

In dialoog met jezelf

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.
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Gevoelens, we hebben ze allemaal! Meer nog, het hoort bij mens-zijn! Maar wat aan te

vangen met al die gevoelens? Aangename gevoelens trachten we vaak vast te houden

waardoor het ons net nog sneller ontglipt. Onaangename gevoelens roepen weerstand op

en trachten we op een ingenieuze manier te ontkomen. Je kan het al raden. Hoe meer je je

best doet om eraan te ontkomen hoe meer die gevoelens je gaan inhalen. 

Ben jij iemand die gevoelens gaat wegrationaliseren of laat je je meeslepen door het

verhaal rond het gevoel?  Of misschien ben je wel iemand die afleiding zoekt in eten,

sigaretten, relaties, werk of een volgeplande agenda met leukigheden? Wat je ook doet, het

is normaal om een lievelingsstrategie te hebben om met gevoelens om te gaan. Deze

strategieën kunnen hun doel voorbij zijn gegaan en dienen je niet meer in het hier en nu of

jouw toekomstige ik. Wat nu?

Je kan de taal van gevoelens leren door gevoelens te zien als richtingaanwijzers.

Werp volgende keer eens licht op jouw gevoelens door ze te verkennen. Waar in jouw

lichaam komen ze op?  Ben je helemaal overweldigd, adem dan krachtig in en uit! Zo komt

er meer zuurstof in je lichaam en vergroot je het gewaarzijn van je gevoelens. Tracht de

gevoelens te benoemen bij de inademhaling en focus je bij de uitademhaling op de

acceptatie van het gevoel. Weet dat als je de focus op je lichaam brengt de intensiteit na

een tiental minuten afneemt. Weet dat elk gevoel opkomt en weer gaat. Door het

gewaarzijn kunnen we kijken welke betekenis de gevoelens voor ons hebben. Welke

behoeften zijn vervuld of niet vervuld?

De taal van gevoelens

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.
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“Between stimulus and
response is the freedom to

choose.”
- Victor Frankl 
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Wist je dat je zelf veel invloed hebt op hoe je een lastige boodschap kan

ontvangen? We hebben natuurlijk geen controle over hoe iemand iets zegt, wel over waar

wij onze aandacht op kunnen leggen. Zo zijn er vier manieren van hoe we naar een

boodschap kunnen luisteren. We kunnen oordelend luisteren wat leidt tot meer leed en

onaangename gevoelens. Anderzijds kunnen we empatisch luisteren wat zorgt voor meer

openheid en verbinding.

Impact op moeilijke
boodschappen 

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.

1. Ik val mezelf aan 2. Ik val de ander aan

3. Zelfempathie 4. Empatisch luisteren

Met mildheid luisteren naar je
eigen gevoelens en behoeften die
schuilgaan onder jouw gedachten

Jouw vriendelijke aandacht
richten naar de gevoelens en

noden van de andere persoon

Oordelend luisteren naar de ander
waarbij we de ander verwijten. 

Onze kritische innerlijke stem naar
binnen richten waarbij we aan

zelfverwijt doen. 

Merk op hoe je reageert als je een moeilijke boodschap krijgt. Hoor je een aanval
of een verwijt van de ander naar jezelf? Of ga je juist jezelf aanvallen of
verwijten? Als je overweldigd bent, kan je best eerst tijd nemen om je gevoelens
in kaart te brengen en te kijken welke behoeften er niet zijn ingevuld. Zijn de
triggers te overzien en voel je ruimte dan kan je jouw aandacht richten op de
gevoelens van de ander. Oefen met kleine triggers en laat je verbazen wat het
jou kan brengen als je de reflexmatige reactie kan uitstellen of misschien kan
vervangen met een vriendelijke reactie.

oe
fe

ni
ng
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Je hebt een moeilijke boodschap te brengen maar
weet niet hoe je dit kan overbrengen
Je wordt overweldigd door de boosheid van een ander
en weet niet hoe je op een constructieve manier kan
reageren
Je wordt gemakkelijk boos en wilt hier graag anders
mee omgaan
Je hebt gevoelens maar weet niet wat je er mee moet
Je hoort snel een aanval in de boodschap van een
ander
Je voelt je verantwoordelijk voor anderen hun noden,
ten koste van jezelf
Je vat de emoties van anderen persoonlijk op
Je vindt het moeilijk om een neen te zeggen
Je weet niet hoe je kan vragen om wat je wilt

Ken jij dat?

Leren hoe je een boodschap op een krachtige manier kan
overbrengen
Tools die je helpen om met  boosheid en kritiek van
anderen om te gaan
Jouw emoties begrijpen en hanteren
Heldere en vriendelijk communiceren ongeacht hoe
iemand zich uitdrukt
Op een duidelijke manier neen leren zeggen
Verzoeken om wat je leven kan verrijken

Maar wil jij ook...
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Na een basistraining kan je:

Meerwaarde van deze training is:

Na deze basisopleiding kan je op een krachtige manier een

boodschap brengen waarbij de ander jou kan horen en meer

de bereidheid voelt om hier rekening mee te houden. Je leert in

de eerste plaats hoe je in contact blijft met jezelf ongeacht hoe

iemand zich uitdrukt. Je krijgt tools aan om helder te krijgen wat

de functie is van jouw emoties en welke behoefte

eronder schuil gaat. Bijkomend krijgt je handvaten mee hoe je

op een empathische manier kan luisteren naar anderen

waardoor zij zich begrepen voelen. Zo werk je aan duurzame

relaties met respect naar jouw eigen grenzen en die van de

ander.

De training is opgebouwd uit zowel theorie als praktijk. Vanuit

mijn ervaring als psychologe  krijg je inzichten mee over

emoties en communicatie. Deze inzichten worden tevens

aangevuld met de meest recente wetenschappelijke

informatie. De focus is telkens vaardigheden aanleren en

toepassen in je dagdagelijkse leven. De training is  dan ook

ervaringsgericht opgebouwd waarbij je zowel individuele als

groepsoefeningen krijgt zoals rollenspelen, reflectievragen,

individuele oefeningen, ademhalingsoefening.
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Word je warm van het idee om te leren hoe je duidelijk kan communiceren ongeacht de

situatie. Wees dan welkom in één van de opleidingstrajecten. Een basistraining wordt

zowel online, als in groepsverband als individueel aangeboden. Hieronder kan je het

programma terugvinden die in elke opleidingsvorm wordt behandeld.

Het onderscheidt maken tussen waarnemingen
en oordelen
Gevoelens benoemen en de functie achterhalen 
Behoeften herkennen bij jezelf en anderen
·Verzoeken uitspreken
·Zelfempathie
Empatisch luisteren:

Een neen zeggen en een neen horen
Waardering uitspreken

gevoelens en behoeften van anderen
benoemen

Nieuwsgierig naar
meer?

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.

Programma
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Wat past er het beste voor jou? 

ONLINE CURSUS WORKSHOP
INDIVIDUEEL

TRAJECT

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.

Online leertraject op
eigen tempo

Intake gesprek van 15min

Kennis wordt gedeeld via
4 online bijeenkomsten
van elk 2 uur. De theorie
wordt geoefend via
onlineopdrachten

Op  een afgesproken
tijdstip kan je inloggen en
de online sessie volgen
waar je via een microfoon
of chat met elkaar en met
de trainster in contact
bent.

Je krijgt naast de online
bijeenkomst  toegang tot
een online leerplatvorm
waar je de presentatie
kan herbekijken in de
vorm van video's zonder
de mogelijkheid van
interactie

Op het einde van het
onlinetraject krijg je 1
individuele sessie van 50
min voor vragen

cursusmateriaal:
handboek, werkboek,
gevoels- en
behoeftenkaart,
dansvloer

Groepssessie in praktijk
Elsene

Intake gesprek van
15min

Leer in groep via 2
bijeenkomsten van 6
uur en krijg meteen
verdieping bij vragen.

Het groepstraject laat
toe dat er meer kan
worden toegespitst op
een thema of
onderwerpen die in de
groep leven.

Een workshop is uniek
vanwege de
mogelijkheden om de
ruimte te gebruiken en
verdieping te brengen
via rollenspellen en
creatieve opdrachten.

Je krijgt eveneens
toegang tot de video's
van het onlinetraject  

cursusmateriaal:
handboek, werkboek,
gevoels- en
behoeftenkaart,
dansvloer

 
 

Individuele sessie in
praktijk Elsene

Intake gesprek van
15min

Leer individueel via 4
bijeenkomsten van 1
uur en ga de diepte in
met persoonlijke
situaties.

Dit traject is maatwerk.
Op voorhand worden
een aantal vragen in
kaart gebracht. De
training wordt
vervolgens volledig
afgestemd op jouw
noden.

Een individueel traject is
uniek vanwege de
mogelijkheden om de
ruimte te gebruiken en
persoonlijke situaties
met de trainster te
spelen in een
rollenspel. 

Je krijgt eveneens
toegang tot de video's
van het onlinetraject 

cursusmateriaal:
handboek, werkboek,
gevoels- en
behoeftenkaart,
dansvloer
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VOOR WIE
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Leer jij graag bij in een interactief groepsgebeuren op locatie?
Dan kan deze trainingsvorm voor jou aangewezen zijn. In de
workshop staat ‘toepassing in de praktijk’ centraal. Een training
bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 3 uur. Een training is
doorgaans nog meer gericht op de ervaring in de praktijk van de
deelnemers dan het onlinetraject. Je leert wetenschappelijk
onderbouwde kennis en vaardigheden aan die je meteen gaat
oefenen in kleine groepjes om dan terug te koppelen in de grote
groep. Deelnemers  krijgen zelfstudie- en
toepassingsopdrachten mee. Je krijgt de mogelijkheid om video's
van de presentatie terug te zien via het online leerplatvorm
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Leer jij graag bij van thuis uit en op jouw tempo? Dan kan deze online
cursus iets voor jou zijn. In de workshop staat ‘kennis en begrip
van de basisprincipes' centraal. Een online cursus bestaat uit 4
bijeenkomsten van telkens 2 uur. Je leert wetenschappelijk
onderbouwde kennis en vaardigheden aan die je meteen gaat
oefenen in kleine groepjes om dan terug te koppelen in de grote
groep. Deelnemers  krijgen zelfstudie- en
toepassingsopdrachten mee. Je krijgt de mogelijkheid om video's
van de presentatie terug te zien via het online leerplatvorm. Tot slot
krijg je op het einde van de online cursus een individuele sessies van
50 min om vragen te stellen en gerichte informatie te krijgen.

Wil jij graag diepgaand werken op een eigen situatie en leer jij graag
één-op-één? Dan kan dit individuele traject een antwoord zijn op
jouw vragen. In het individuele traject staat ‘verdieping op jouw
eigen situatie’ centraal. Een training bestaat uit 4 bijeenkomsten
van telkens 1 uur. Je leert wetenschappelijk onderbouwde kennis en
vaardigheden aan die je meteen gaat  oefenen op een persoonlijke
situatie. Je krijgt zelfstudie- en toepassingsopdrachten mee.
Alsook krijg je de mogelijkheid om video's van de online cursus te
zien via het online leerplatvorm
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Intake gesprek
Tijdens een eerste kennismaking bekijken we

samen welk traject voor jou geschikt is

INDIVIDUEEL
TRAJECT

220€
200€
*Early bird

Vrij van BTW

ONLINE TRAJECT WORKSHOP

350€
330€
*Early bird

vrij van BTW 

 
440€

 

Er worden verschillende trajecten aangeboden  zodat iedereen, naar eigen noden, toegang
kan krijgen tot het cursusmateriaal. Twijfel je nog over welk traject het best bij je aansluit,
Boek een online kennismakingsgesprek via www.vocallogopedie.com voor al jouw vragen

© 2020 Bridge The Gap in samenwerking met Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden.

Traject op maat
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Wanneer

INDIVIDUEEL
TRAJECT

ONLINE TRAJECT WORKSHOP

20/02/2021
 

10:00 - 17:00
 

27/02/2021
 

10:00 - 17:00
 

22/02/2021
 

19:00 - 21:00
 

08/03/2021
 

19:00 - 21:00
 

15/03/2021
 

19:00 - 21:00
 

22/03/2021
 

19:00 - 21:00
 

OP AFSPRAAK

PRIJS
 

EARLY BIRD
TOT 30/01/2021 

200,00 EURO
 

NORMALE PRIJS
220.00 EURO

PRIJS
 

EARLY BIRD
TOT 30/01/2021

330,00 EURO
 

NORMALE PRIJS
350.00 EURO

PRIJS
 

440.00 EURO
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“Communication 
– the human connection – 
is the key to personal and

career success.” 

-  Paul J. Meyer 
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