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Basisopleiding
Kracht van Verbinding
Methode
Ontdek de kracht
van vertrouwen

Het mooiste geschenk dat je jezelf en anderen kunt geven
is het herstellen van verbroken verbindingen.

In de basisopleiding ontdek je de nieuwe methode:
DE KRACHT VAN VERBINDING.
Daarmee versterk je het vertrouwen dat je nodig hebt om
volledige verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor jezelf en
voor je relaties, privé en zakelijk. Je ontdekt hoe je de
methodiek toepast in werk en leven.
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Persoonlijke ontwikkeling is geen hobby die je naast je werk doet

Er zijn veel mensen voor wie het feit dat ze in vrijheid leven en niet elke dag voor brood op de
plank hoeven te vechten, de mogelijkheid met zich meebrengt of zelfs de morele plicht schept,
om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze ook maximaal waarde kunnen toevoegen aan hun
organisatie en aan de samenleving. Die twee staan niet los van elkaar. Hoe meer jij jezelf
ontwikkelt tot een zelfbewust, volwassen en autonoom mens, des te groter de kans dat je beter
kunt samenwerken en meer waarde toevoegt voor anderen. Zelfverwerkelijking klinkt voor
sommige mensen misschien als een fossiel woord voor egocentrische hippies uit de jaren zestig,
maar dat is het niet. Het is ook geen ‘reis’ die je alleen maakt. De metafoor van bergbeklimmen
op de foto hiernaast is toepasselijk. In je eentje kom je nooit ‘hogerop’. Klimmen doe je samen.
Daar heb je anderen voor nodig, mensen die je een spiegel voorhouden en mensen die je kan
vertrouwen, omdat je verbonden bent.
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Jezelf ontwikkelen doe je samen

Zelf en deel zijn van een groep zijn twee polen van hetzelfde spectrum. Om te
ontdekken wie je bent en jezelf te ontwikkelen in je authenticiteit, heb je anderen
nodig waaraan je jezelf kunt spiegelen. Doe je dat op jezelf, alleen, dan loop je het
risico dat je een prachtig beeld van jezelf creëert, dat compleet onrealistisch en
onhoudbaar blijkt op het moment dat je gaat samenwerken en anderen genadeloos
door je masker heen prikken. Je ontwikkelt jezelf in relatie tot en in relatie met
anderen. En als jij je ontwikkelt, dan ontwikkelt de groep waar je deel vanuit maakt
zich ook. Maar daaraan is wel een voorwaarde verbonden. Jezelf ontwikkelen kan
alleen in een situatie waarin je je veilig voelt zodat je de volledige
verantwoordelijkheid kunt nemen om te ontdekken wie je bent en wat bij jou past,
wat jouw eigen keuzen zijn en waarin je tegelijkertijd de volledige
verantwoordelijkheid neemt voor de relatie met anderen.
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Wanneer doe je mee met de basisopleiding?

Er is een groot verschil tussen leven en werken met of zonder vertrouwen. We ervaren dit verschil op ons werk, in onze
persoonlijke relaties, in de samenleving en ook in de verantwoordelijkheid die we nemen voor onszelf, in hoe we voor
onszelf zorgen. Wat minder bekend is, is dat dat vertrouwen ontstaat door verbinding. Verbinding is de lijm die
vertrouwen sterk maakt, zowel in jezelf (zelfvertrouwen) als in elkaar. Om die reden heeft verbinding een enorme
impact op wat we doen, op hoe we ons daarbij voelen en op de duurzaamheid van wat we doen, op het resultaat. De
Kracht van Verbinding Organisatie bouwt mee aan het versterken van vertrouwen door het vergroten van bewustzijn over
verbinding en het aanbieden van praktische trainingen en opleidingen over hoe verbinding werkt in de praktijk.
In de basisopleiding ontdek je jouw eigen sterke en zwakke verbindingen, zoals die zijn aangegeven in het schema op de
volgende pagina en zoals ze verder worden uitgewerkt op de pagina’s daarna. Elke dag van de training krijg je inzicht in
een van de vier dimensies van verbinding. Je ervaart hoe sterk of zwak die verbinding bij jou is en wat het effect
daarvan is. Je krijgt theorie, inzichten, oefeningen en praktische handvatten aangereikt om verbinding bij jezelf en bij
anderen te versterken. Op de laatste dag bespreek je hoe je verbinding in je eigen werkveld toepast en integreert.
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Schema: Dimensies van Verbinding

Programma dag 1: De
verbinding met jezelf

Je bent verbonden met jezelf wanneer je een
realistisch en compleet zelfbeeld hebt over
wie je bent, wanneer er een goede balans is
tussen denken en voelen en wanneer je weet
wat op een dieper niveau je drijfveren zijn.
Wanneer al je verbindingen sterk zijn, dan
heb je niets te verbergen, ben je transparant
en heb je eigenwaarde. Dan neem je je plek
in in de wereld en ben je iemand die zich niet
anders hoeft voor te doen dan hij of zij is.
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Drie niveaus van verbinding met jezelf
1. Mentale niveau: Zelfbeeld en Zone O; Ongewenste eigenschappen
Hoe zie jij jezelf? Hoe ervaren anderen jou? Is je zelfbeeld volledig?
Welke eigenschappen van jezelf ga je uit de weg en waarom?
Wanneer en waarin doe jij jezelf anders voor dan je bent?
2. Fysieke niveau: Lichaamsbewustzijn
Welke emoties sta je jezelf toe te ervaren en te uiten en welke niet?
Hoe is de balans tussen denken en voelen?
Ben je thuis in je lichaam, kun je genieten en ontspannen?
3.Transpersoonlijk niveau: Bezieling
Eenheidsbewustzijn: alles is met elkaar verbonden
De bron van rust in je ziel: de band met je familie(systeem)
Drie grote onruststokers: schuldgevoel, verlies en trauma
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Programma dag 2: Je
verbinding met anderen

Je bent verbonden met anderen wanneer je
oprechte interesse hebt in hoe anderen in elkaar
zitten en wanneer je actief je best doet om te
proberen goed om te gaan met onderlinge
verschillen in karakter, in overtuigingen, in
opvattingen over wat er moet gebeuren en hoe
dat moet gebeuren, in gedrag en in normen en
waarden. Actief je best doen is meer dan alleen
een rationeel besluit dat het ‘ok’ is om
verschillend te zijn en roepen dat je respect voor
elkaar hebt. Het betekent de verbinding en
verdieping met anderen maken om elkaar steeds
beter te leren kennen.

Ik mag jou, als ik mijzelf in jouw bijzijn
als een prettig mens ervaar
Je toont respect door het gevoel dat jij een ander geeft OVER
ZICHZELF.
Respect gaat dus niet over het gevoel dat jij hebt voor anderen,
maar het gevoel dat anderen hebben over zichzelf, als ze in jouw
aanwezigheid zijn of wanneer ze aan je denken.
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Drie niveaus van verbinding met anderen
1. Competentie niveau: Afstemmen, rapport vuilding
Hoe stem je non-verbaal en verbaal af, zodat je elkaar begrijpt?
Hoe geef je waardering en feedback?
Hoe stem je af op mensen die echt anders zijn dan jij?
Hoe ga je om met aspecten van iemand, die je lastig vindt?

2. Intentie niveau: open tegemoet treden
Hoe maak je contact? Maak je verbinding vanuit hoofd en hart (empathie)?
Hoe zorg je dat anderen graag met je samenwerken en met je omgaan?
Hoe makkelijk maak je verbinding met anderen?

3. Hart niveau: empathie
Hoe eerlijk en integer ben jij? Wat is de relatie tussen eerlijkheid en geweten?
Wie sluit je in en wie sluit je buiten?
Wat is het effect van insluiten en buitensluiten op vertrouwen in samenwerken en samenleven?
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Programma dag 3: Wat je
doet, verbinden
met anderen
Veel van wat je doet heeft consequenties voor
anderen. Die consequenties kunnen klein en groot
zijn. Ze kunnen positief zijn en instemming
oproepen, maar ze kunnen anderen ook voor
persoonlijke uitdagingen of problemen plaatsen en
daardoor zorgen en angsten oproepen.
Je geeft anderen het vertrouwen dat je hun belangen
respecteert door die te willen begrijpen en er niet
over te oordelen, hoe vreemd, irrationeel, onnodig of
lastig ze in jouw ogen ook mogen zijn en hoe moeilijk
ze je werk ook kunnen maken. Je best doen om te
begrijpen is overigens niet alleen een mentale actie.
Echt rekening houden met zorgen en angsten van
anderen vraagt om vaardigheden en compassie.
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Denken dat het effectiever is om geen rekening
te houden met de belangen van anderen, is een
grote misvatting.

Veel conflicten in werk en relaties ontstaan wanneer visies en belangen te ver uiteenlopen en ze
tegenover elkaar komen te staan. Dan wordt het steeds moeilijker een goede oplossing te vinden.
Daardoor neemt de onwil toe om nog rekening met elkaar te willen houden. Door dit onvermogen
komen neemt de kans af dat de echte, achterliggende belangen en gevoeligheden steeds minder
open op tafel komen. De ander voelt zich niet erkent in zijn of haar belangen. Die erkenning gaat
in deze dimensie van verbinding over waar mensen voor staan, over wat ze doen, maar die wordt
vaak persoonlijk gemaakt en ervaren als gebrek aan respect.
De werkelijke oorzaak van het onvermogen er met elkaar uit te komen is vaak niet gebrek aan
intentie, maar gebrek aan vaardigheid. Er zijn specifieke methodieken/technieken om goed met
tegengestelde visies en belangen om te gaan, vooral wanneer die ver uiteenlopen. Omdat mensen
die technieken niet kennen of ze niet toepassen, neemt hun intentie af om nog rekening te willen
houden met de belangen van anderen. Daarmee tonen ze in feite hun eigen onvermogen aan.

Een methode die garandeert dat alle
belangen serieus genomen worden is
Concordance Decision Making (foto
grondlegger Dr Will Schutz).
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Drie niveaus van wat je doet verbinden
met anderen
1. Competentie niveau: Onderhandelen vanuit belangen
We onderzoeken jouw vermogen om vanuit zakelijke en persoonlijke belangen te
onderhandelen. We gebruiken daarvoor het Beyond conflict model uit The Human
Element (combinatie van Harvard Onderhandelen en FIRO).
2. Intentie niveau: Je inzet om een oplossing te willen zoeken
Je oordeelt niet over de belangen van anderen, hoe moeilijk die voor jou ook te
begrijpen zijn en hoe lastig ze het jullie ook maken om een goed besluit te nemen. Dat
uit zich in je gedrag (actief luisteren en doorvragen, rapport houden). Je accepteert
hoe de ander in elkaar zit, hoe hij of zij denkt en communiceert.
3. Compassie niveau: Inlevingsvermogen, medemenselijkheid
Compassie wordt soms verward met medelijden. Dat is het niet. Het is je hart openen
voor de zorgen of pijn van anderen. Compassie alleen lost problemen niet op, maar ze
maken die vaak wel minder traumatisch, en samen met je vaardigheid in onderhandelen
en je intentie om een oplossing te vinden kan het de acceptatie van dingen die lastig
zijn, enorm vergroten.
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Programma dag 4: Jouw
verbinding met wat je
doet

Je leven krijgt betekenis door wie je bent, maar
in onze meritocratische samenleving vooral ook
door wat je doet, waar jij voor staat. Ieder mens
heeft waarde toe te voegen. Hoe je die waarde,
die verbinding met wat je doet, overbrengt,
wordt in eerste instantie bepaald door je vrijheid
om je eigen keuzes te maken en om dat wat
werkelijk in je leeft naar buiten te brengen. Die
vrijheid geeft een enorme kracht.

De drie niveaus van jouw verbinding
met wat je doet:
1. Niveau 1: Zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen
Sta je voor wat je waard bent, zonder jezelf groter of kleiner voor te doen dan je bent, zonder een
betweter of een pleaser te zijn? Wat is de invloed van de cultuur waarin je opgroeide op je vermogen om in
je kracht te staan? Hoe sterk bepaalt je innerlijke criticus wat je doet? Welke verlangens en talenten houd
je verborgen, zijn nog niet vrij?

2. Niveau 2: Keuzevrijheid versus loyaliteit
Een volwassen mens zijn betekent ook je eigen keuzes maken en daarin soms kritiek of afkeuring krijgen van
mensen die dichtbij je staan. Doe je dat niet, dan ben je loyaal, maar de prijs die je betaalt is dat je nooit
helemaal ontdekt wat jij in je hebt. Eigen keuzes maken is ontdekken wat voor jou van waarde is. Dat gaat
niet altijd goed samen met wat anderen van je willen en ook niet altijd met waar je goed in bent.
3. Niveau 3: Passie en bezieling
Bezieling is de diepe kracht die jou drijft. Het kan je leiden naar de diepste dalen en de hoogste toppen in
wat je kan bereiken. Wat het zeker doet is deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Er is geen
grotere aantrekkingskracht dan bezieling. Het is in essentie pure levensvreugde, die zich door jou heen
manifesteert in wat je doet.

17

Programma dag 5: Integratie en toepassing
in je werk
De methodiek van De Kracht van Verbinding is toepasbaar in veel specifieke
werkgebieden zoals zorg, welzijn en dienstverlening, maar ook in managen,
leidinggeven en samenwerken, in profit, non-profit en semi-overheidsorganisaties.
De laatste dag van de opleiding maak je een concreet en haalbaar plan hoe jij dat
wat je in de training aan inzichten en ervaringen hebt opgedaan, kunt toepassen in
jouw werk en leven, op een wijze die past. Je bereidt een actieplan voor en dat
bespreek je met andere deelnemers. Je krijgt feedback op de (verbonden) manier
waarop je dat doet. En je krijgt feedback op de inhoud, in de vorm van tips en
handvatten om je verder te ontwikkelen in het versterken van verbindingen en om
dat toe te passen in je werk.

De 5e dag van de basisopleiding onderzoek je hoe jij de
kracht van verbinding wilt en kunt toepassen in jouw werk.

Je wordt in verbinding geboren. Verbinding is je meest
natuurlijke staat van zijn.

Verbinding is je meest natuurlijke staat van zijn. Maar het is net zo natuurlijk om essentiële
verbindingen, met jezelf en met anderen kwijt te raken om een eigen identiteit te kunnen
ontwikkelen. De prijs van verbroken verbindingen is vaak hoog. Vandaar dat er bij veel mensen
een sluimerend verlangen is naar het herstellen van verbroken verbindingen. Die zoektocht, in
jezelf en met anderen, is een proces dat een leven lang door kan gaan, behalve wanneer dat
proces actief onderbroken wordt. Je kunt je ontwikkeling naar verbinding met jezelf en met
anderen stoppen door bijvoorbeeld je nieuwsgierigheid te verliezen, door cynisme, door angst of
door een negatief zelfbeeld. Je kunt het proces stoppen door een overmatige behoefte aan
controle en beheersing. Een traumatische gebeurtenis of onverwerkt verlies kan er de oorzaak
van zijn, net als loyaliteit aan je ouders om hun wensen te vervullen en de verbinding met wat
jij wilt op te geven.
Zolang je het proces niet blokkeert, gaat je zoektocht naar en de ontwikkeling van
verbinding als vanzelf door. Het is een natuurlijk proces en een natuurlijk verlangen om
terug te keren in de verbinding, die je meest natuurlijke staat van zijn is.
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Wetenschappelijke onderbouwing van
vertrouwen
In de loop van de evolutie hebben we elkaar als menselijke diersoort steeds meer leren
vertrouwen. Daar hebben we zowel neurologische processen als fysieke vermogens voor
ontwikkeld. Wanneer je bijvoorbeeld op straat per ongeluk tegen iemand aanbotst, dan kun je
met de spieren in je gezicht en de toon van je stem ‘sorry’ zeggen en voorkomen dat de situatie
escaleert. Door het vermogen elkaar te vertrouwen zijn we in staat samen te werken en samen te
leven op een manier die andere dieren alleen binnen hun eigen stam kunnen. Echter, we zijn er
nog niet zo heel goed in om dat vertrouwen op grote schaal toe te passen. En ook thuis en op het
werk gaat het vaak mis. Vertrouwen wordt versterkt door verbinding.
Sterke verbinding herken je aan aspecten als ontspanning, innovatie, zelflerend vermogen,
voldoening, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, ontwikkeling en verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf, voor elkaar en voor het resultaat. Bij zwakke verbinding horen aspecten als
controle, strategie en macht, maar ook irritatie, relatieproblemen, slecht voor jezelf en anderen
zorgen, depressie, eenzaamheid, frustratie en verdeel en heers vanuit angst en wantrouwen. Al
deze aspecten maken gebrek aan verbinding tot een van de grootste bedreigingen voor de verdere
ontwikkeling van vertrouwen in samenwerken en samenleven en daarmee voor het welzijn van ons
allemaal.

De opleiding is o.a. gebaseerd op het werk van de
wetenschapper Dr Stephen Porges (foto). Porges
onderzocht hoe het mogelijk is dat wij, als enig zoogdier
op de planeet, in staat zijn elkaar dusdanig te vertrouwen
dat we in staat zijn om in ons uppie naar de andere kant
van de wereld vliegen, daar wildvreemde mensen te
ontmoeten, ermee in gesprek te gaan en zaken te doen
en nog levend terug te komen ook (Polyvagaal theorie).

Trainers: Norbert Netten en Marja
Postema
Norbert Netten (1957) is sinds 1991 coach en trainer voor professionals in organisaties. Norbert is
getrouwd met Marja Postema. Zijn professionele ontwikkeling (opleiding) is:
• Gestaltpsychologie (1 jaar),
• Transactionele Analyse (3 jaar; niveau TA 101),
• Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP, 4 jaar; certificaat Master Practicioner),
• The Human Element (licentietraining USA, 1998 en 2018; Licensed Human Element Trainer),
• Systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen, 3 jaar, Italië; certificaat),
• Quantum Psychology (3 jaar; certificaat)
• Traumahealing (Somatic Experiencing, 1 jaar, Italië en Brazilië).
Norbert: ‘Naast deze opleidingen volgde ik in de loop van bijna veertig jaar bij elkaar meer dan honderd
cursussen en workshops op het gebied van de meest gangbare managementmodellen, (emotioneel)
lichaamswerk, toneel, beweging, stemvorming, acrobatiek, meditatie, zang, gitaar, piano en meer. Ik
leerde veel over verbinding lang voordat mijn professionele carrière begon. Zo was ik rond mijn
vijfentwintigste een paar jaar straatmuzikant en werd ik in 1988 'out-of-the-blue' televisiepresentator van
de DD-show (TROS, 1988-1990). Mijn professionele scholing is onmiskenbaar belangrijk. Maar de
belangrijkste (levens)lessen over verbinding leerde ik van en door het leven zelf.’

Training

Trainers: Norbert Netten en Marja
Postema
Marja Postema (1955) geeft sinds 1993 coaching aan particulieren en individuele professionals in
organisaties. Ze geef trainingen in organisaties op het gebied van zelfmanagement en persoonlijke
ontwikkeling. Marja is oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie (EIA), dat tot doel heeft
om het belang van emoties onder de aandacht te brengen bij professionals in organisaties en bij
mensen die met meer IQ hun leven willen verrijken. Marja is getrouwd met Norbert Netten.
Professionele ontwikkeling (opleiding):
• Sociale Academie HBO Maatschappelijk werk (Groningen)
• Theateracademie HBO Dramadocent (Utrecht)
• Instrument voor hulp, eenjarige opleiding (ITIP)
• Leergang Biografiewerk door Jaap Voight (ITIP)
• Familieopstellingen, training bij verschillende trainers (Nederland en Duitsland)
• Emotioneel Lichaamswerk, eenjarige opleiding Venwoude (Lage Vuursche)
• School voor Mens en Intuïtie, driejarige opleiding (Amersfoort)
• Voice Dialogue, driejarige opleiding bij Het Voice Dialogue Instituut (Tienen, België)
• Body Mind Integration opleiding bij Anodea Judtith (Utrecht)
• Licensed Human Element Practioner, The Schutz Company (New York)

Train de
trainer

Dit is wat je na afloop van de training kan
ervaren:
•

Meer transparantie en zelfvertrouwen.

•

Meer voldoening in samenwerking met anderen.

•

Minder weerstand in je werk.

•

Meer vertrouwen van anderen in je competenties.

•

Meer levensenergie.

•

Betere balans tussen denken en voelen.

•

Een realistisch en completer zelfbeeld.

•

Minder projectie van eigen onvermogen op anderen.

te maken, o.a. met waar je nu staat, met wat je

•

Minder innerlijke criticus, naar jezelf en naar anderen (meer innerlijke rust).

wilt leren en wat past bij je werk. Wij zorgen voor

•

Meer instemming van anderen op hoe je doet wat je doet.

een kwalitatief hoogwaardige training. Wat je

•

Beter imago en daardoor meer bereidheid bij anderen.

ermee doet is aan jou, maar daar ondersteunen we

•

Meer bezieling in werk en leven

je graag bij.

•

Makkelijker in omgang met anderen, meer verbinding in relaties.

We houden van realistische doelen en we doen dan
ook niet graag beloften die we niet kunnen
waarmaken. Wat jij persoonlijk uit de training
haalt, wat in het rijtje hiernaast op jou van
toepassing zal zijn, heeft met meerdere factoren

Praktische informatie:

Ø Persoonlijke intakegesprek
Ø Blok I: Driedaagse training
Ø Blok II: Tweedaagse training
Ø Data, locaties en kosten: klik hier >>>
Vragen over de opleiding. Bel Norbert Netten:
norbert@krachtvanverbinding.org
+31(0)851308585

