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WELKOM!



De kracht van non-verbale 
communicatie



Weerstand = Behoefte



WEERSTAND
Verstarren, vechten, vluchten 

WAT IS JOUW EERSTE NEIGING? 

VERMIJDEN
VERSCHULDIGEN
IN DE AUTORITEIT SCHIETEN



Zelfcontrole
Omgaan met stress en weerstand 

AANDACHTSPUNTEN: LICHAAM en GEDACHTEN

-Lichamelijk bewust worden:
Ademhaling controleren
Spierspanning verminderen
Aarden

-Gedachten onderscheppen en sturen: 
Zelfconnectie - gevoelens en behoeften erkennen/plaatsen
Benoemen – gevoelens en behoeften bij de ander

   

0%                                    30%                                                        70%                              100% 

Onderkoeld                                Alert/paraat                                           Gefrustreerd 

COMFORT ZONE - SPANNINGSMETER 



VERBINDING

Tip - top



Ouderbetrokkenheid 





Aantal cultuurdefinities

Tip - top



Cultuur ui-diagram

Waarden
Rituelen

Helden
Symbolen

Waarden en normen
zijn interactieve gedragspatronen ( vanuit 
gemeenschappelijke waarden zoals bijv.: 
eerlijkheid (niet liegen), gelijkheid (iedereen 
heeft inbreng)

Rituelen
zijn collectieve activiteiten in de sociale omgang zoals omgangsvormen, 
protocollen, begroetingen, sociale en religieuze ceremoniën.

Helden
zijn personen met gewilde eigenschappen zoals personages in 
films en sprookjes. Bijv.: Robin Hood, Ollie B. Bommel. Er zijn 
ook de typische antihelden!

Symbolen
zijn betekenisvolle uitdrukkingen zoals in woorden, gebaren, 
kleuren, beelden, voorwerpen, statussymbolen, vlaggen. Bijv.: 
de heilige koe, getal 13, rode rozen, oranje voor Nederlanders

Je eigen cultuur ken je van binnen naar buiten.
Een andere cultuur leer je van buiten naar binnen kennen!

Rituelen
zijn collectieve activiteiten in de sociale 
omgang zoals omgangsvormen, 
protocollen, begroetingen, sociale en 
religieuze ceremoniën.

Helden
zijn personen met gewilde 
eigenschappen zoals personages in films 
en sprookjes. Bijv.: Robin Hood, Ollie B. 
Bommel. Er zijn ook de typische 
antihelden!

Symbolen
zijn betekenisvolle uitdrukkingen zoals in 
woorden, gebaren, kleuren, beelden, 
voorwerpen, statussymbolen, vlaggen. 
Bijv.: de heilige koe, getal 13, rode 
rozen, oranje voor Nederlanders



Individualisme versus collectisme: waar?

Presentator
Presentatienotities
Feminien vs. masculien, direct vs. indirect, gelijkheid vs. status-respect, schuld vs. eer



Kernwaarden

Tip - top

Individualisme a b c d Collectivisme

Gelijkheid a b c d Status en respect

Winnen a b c d Zorgen

Hiërarchie

Identiteit

Masculien/Feminien



Evaluatie
Actiepunten

Tip - top



Vragen? Bel of mail gerust!
M: 06 41 520 679 Rubik Nazarian
T:  020-694.0659
Volg ons op linkedin : https://www.linkedin.com/in/driehoektraining/

Post- en bezoekadres: 
Meet Berlage 
Oudebrugsteeg 9 1012 JN Amsterdam 
Email: info@driehoektraining.nl
Web:  www.driehoektraining.nl
Twitter: @partnerschap 

https://www.linkedin.com/in/driehoektraining/
mailto:info@driehoektraining.nl
http://www.driehoektraining.nl
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