
R E N E W

focus op 
verbinding

Coaching & Training



Relaties
Verbinding met andere mensen en collega's is een belangrijke voorwaarde voor 
werkgeluk. Van feedback naar feedforward in de samenwerking met collega's voor 
een plezierige samenwerking. 

• Waarom reageer je zoals je reageert? Als je weet waarom je doet zoals je 
doet, dan kan je dat ook veranderen, als de situatie daarom vraagt.

• Hoe communiceer je met anderen? Hoe kan je dit veranderen, zodat het 
communiceren makkelijker zal worden? Ontdek de mogelijkheden in jezelf 
om je aan te passen aan de ander, terwijl je niets afdoet aan wat jij wilt 
zeggen of wilt hebben.

• Waar sta je in het team? Als jij jouw gedrag kunt analyseren, dan kun je dat 
ook van anderen en kun je helpen om een goed team te bouwen.

• Hoe vertel je anderen, wat jij graag wilt en gaan ze dit dan ook doen? Als jij 
de juiste feedback geeft, dan zal je een gedragsverandering in de ander te 
weeg kunnen brengen. Van feedbackward naar feedforward.

• Hoe staat het met het (zelf) vertrouwen? In hoeverre vertrouw jij anderen en 
in hoeverre vertrouwen anderen jou? De cirkel van 8 als basis voor (zelf) 
vertrouwen

Positieve relaties, op en buiten het werk, worden gekenmerkt door emotionele 
draagkracht, veerkracht en openheid. Als men bereid is een ander te helpen (indien 
nodig), er sprake is van een open en eerlijke communicatie en de onderlinge relatie 
kan een stootje verdragen, dan voelen medewerkers zich veelal vitaler en meer 
gewaardeerd. Positieve relaties hebben niet alleen een goede invloed op de 
lichamelijke gezondheid,  maar hebben ook een belangrijk effect op de prestaties 
binnen organisaties.

Beïnvloeding

Vanaf je geboorte wordt je constant 
beïnvloedt, zowel bewust als onbewust. Deze 
beïnvloeding bepaalt voor een groot deel wie 
je wordt en wie je later zult zijn. 
Verantwoordelijk zijn onder andere:
 

• Je opvoeding
• Je omgeving
• Je docenten
• Je ervaringen
• Je eigen input

Je niveau

Je 

mogelijkheden

Je 

overtuigingen

Je gedrag



In het dagelijks leven worden we constant beïnvloedt door onze omgeving, 
zowel privé als zakelijk. De televisie, radio, het internet, social media sturen 
dagelijks miljoenen prikkels de ether in, die wij ge�lterd en onge�lterd in ons 
opnemen. Daarnaast hebben je relaties ook een belangrijke inbreng. De 
mens verwerkt dagelijks ongeveer 70 tot 90 duizend gedachten, die door 
deze prikkels worden geactiveerd. Je gedachten bepalen je gevoel, je gevoel 
bepaalt je gedrag en je gedrag bepaalt het algeheel functioneren, waarbij 
onze overtuigingen een sterk sturende rol hebben. 
 
Hoe je verbinding maakt met anderen, hoe je communiceert, hoe je relaties 
onderhoudt en en wie je toelaat tot je innercircle heeft vooral te maken met 
je prioriteiten. 

Relaties ontwikkelen en borgen

De route tot het komen van prestaties is voor iedereen anders Iedereen heeft een 
eigen ontwikkeltraject en is uniek. Hoe mensen zich ontwikkelen is van ontzettend 
veel factoren afhankelijk en daarmee complex en onvoorspelbaar. Daarom is er niet 
één aanpak die voor iedereen werkt. Toch benaderen we de ontwikkeling van 
individuen als iets lineairs. We verwachten dat mensen op een bepaalde leeftijd 
bepaalde vaardigheden onder controle hebben en houden iedereen aan dezelfde 
standaard.
Daarbij hebben we de neiging om mensen die goed presteren te kopiëren. We kijken 
naar anderen en hoe zij tot deze prestaties zijn gekomen. Wat doet iemand die we 
succesvol vinden en kunnen we dit over nemen? Dit kan zeer inspirerend en 
leerzaam zijn, al gaan we dan wel voorbij aan de persoonlijke voorkeuren van 
mensen. Gedrag wat voor de ene persoon in bepaalde situaties succesvol is, kan voor 
de ander juist leiden tot mislukking.
Advies: erken dat iedereen op zijn of haar eigen manier tot successen of prestaties 
komt. Geef mensen verantwoordelijkheid over de route om tot succes te komen. Dit 
kun je doen door ze zelf te laten benoemen waar ze in willen verbeteren en hoe ze 
dat willen doen. - artikel NMC Bright (Harm Zeinstra) 

Familie/partner/beste vrienden

(Goede) vrienden/kennissen/collega's

(Vage) bekenden/voorbijgangers

Rest

Innercircle 



Focus op sterke punten

Plezier en verbinding

Fun & Friendship booster

Waardering

Erkenning Complimenten

• Doe elke dag iets positiefs voor een ander
• Toon persoonlijke interesse in je collega's
• Vertel elkaar waar de ander sterk in is 

(feedbackward)
• Bespreek hoe je elkaars kwaliteiten nog 

beter kunt benutten (feedforward)

• Het hebben en onderhouden van goede relaties
• Delen van positieve momenten
• Regelmatig plezier hebben in een prettige werksfeer

   zin opleveren
• Bedenk acties waar anderen enthousiast van worden en die energie en 

• Wees innovatief, verrassend en spannend. 
• Organiseer gezamelijke activiteiten om elkaar beter te leren kennen 

Wil je meer weten over de werkgeluk pijler relaties, neem dan contact met mij op
Roy Beunk   06-253 39 263  info@renewmc.nl


