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Verbindende Communicatie  
 

  Geweldloze communicatie – ontwapenend en 
doeltreffend – Marshall B. Rosenberg 
 
Als klinisch psycholoog heeft Marshall B. Rosenberg 
zijn leven gewijd aan de invloed van taal en de 
gewelddadigheid in onze manier van communiceren. Hij 
is de grondlegger van het gedachtegoed van 
Geweldloze Communicatie en schrijver van het 
gelijknamige boek. 

 

  Geweldloos communiceren, hoe doe je dat – Marshall 
B. Rosenberg 
 
Dit boek geeft lezers praktische training in het 
toepassen van de principes van Geweldloze 
Communicatie, niet alleen op het persoonlijke vlak maar 
ook op maatschappelijk niveau. Het is een bijzonder 
effectieve manier om conflicten op te lossen, met 
woede om te gaan en naar verzoening te streven. 

  De taal van de vrede – Marshall B. Rosenberg 



Meer: 

● Positieve psychologie als bron van geluk – Thomas D’Ansembourg 
● Geluk alleen maakt niet gelukkig – Thomas D’Ansembourg 
● Werkboek geweldloze communicatie – Lucy Leu 
● Gelijk hebben of gelukkig zijn – Marshall B. Rosenberg, Gabrielle Seils 

 
 

   

  Verbindende Communicatie, een handleiding –  
Walk Your Talk 
 
Els Van Beveren inspireert professionals uit de zorg 
met essentiële tools voor het omgaan met zowel 
anderen als zichzelf. Theoretische inzichten worden op 
een ervaringsgerichte manier en met veel oefeningen 
geïntegreerd. Op die manier krijgen zorgverleners 
handvaten om open, empathisch en in verbinding te 
blijven met de zorgontvanger, zonder over hun eigen 
grenzen te gaan. 

  Stop met aardig zijn – Thomas D’Ansembourg 
 
Aardige mensen zijn vooral gericht op anderen. Ze 
hebben steunende, invoelende, behulpzame, zorgzame 
kwaliteiten. Tegelijkertijd zijn ze niet zo aardig voor 
zichzelf. Vaak zijn ze ronduit ‘hard’ voor zichzelf en 
vinden dat ze niet zo moeten zeuren en sterk moeten 
zijn. Ben je het zat om je alsmaar te moeten wegcijferen 
en wil je dit veranderen en aanpakken? 



Verbindende Communicatie met en voor jongeren/kinderen 

 

Meer: 

● De giraf en de jakhals in ons – Justine Mol 
● Opgroeien in vertrouwen – Justine Mol 
● How2talk2kids – Adele Faber 
● Wat maakt je zo boos? Shari Klein en Neil Gibson 
● Onvoorwaardelijk ouderschap – Alfie Kohn 
● Respectvolle ouders, Respectvolle kinderen – Sura Hart en Victoria Kindle 

Hodson 
● Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt – Gashler 
● Opvoeden tot zelfvertrouwen – Steven Gielis 

 
 

   

 

  Geweldig communiceren met jongeren – Justine Mol 
 
Justine Mol schreef Geweldig Communiceren met 
jongeren voor volwassenen die willen werken aan de 
communicatie met hun eigen kinderen of met andere 
jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar. 
Geweldig Communiceren met jongeren laat zien dat het 
mogelijk is oude patronen los te laten en echt contact te 
leggen met jongeren. 

 

  Geweldig communiceren voor jongeren – Justine Mol 
 
Justine Mol schreef Geweldig Communiceren voor 
jongeren voor jongeren tussen de dertien en twintig die 
genoeg hebben van ruzie en onbegrip en nieuwsgierig 
zijn naar een andere manier van communiceren. Het 
boek kan ook gebruikt worden in het onderwijs en 
jeugdwerk. 



Onderwijs 

● De Veilige Klas. Leren en Inspireren – Sura Hart & Victoria Kindl-Hodson 
 

 

Boeken rond communicatie en zelfontwikkeling 
 

Meer: 

● Naar het hart van Communicatie – Eric Schneider 
● Conflict of verbinding, wat kies jij? – Ike Lasater 

 

 

 

 

   

 

  De kracht van kwetsbaarheid – Brené Brown 
 
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent 
om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht 
is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder 
dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties 
of opvoeding gaat: we associëren kwetsbaarheid met 
onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist 
kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het 
leven als liefde, vertrouwen en vreugde. 

 

  De moed van imperfectie – Brené Brown 
 
Op basis van haar jarenlange studie kwam Brené 
Brown tot tien stellingen over een `bezield leven : 
leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Ze 
moedigt de lezer aan om perfectionisme te laten varen, 
stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie 
en creativiteit de ruimte te geven. Dit boek gaat over de 
levenslange reis van `Wat zullen anderen wel niet 
denken?’ naar `Ik ben goed genoeg’ . 



Werkcontext 
 

Meer: 

● Woorden die werken op de werkplek – Ike Lasater 
● Leading from the middle – Koen Marichal – Jesse Segers – Daan Sorgeloos 
● Werkboek – Patrick Lencioni 
● Sociocratie, het organiseren van de besluitvorming, gelijkwaardigheid – 

Gerard Endenburg 
● Sociocratie als sociaal ontwerp in theorie en praktijk – Gerad Endenburg 
● Naar gedeeld leiderschap – Koen Marichal & Karen Wouters 
● Van zondebok naar zebra, deep democracy – Fanny Matheusen 
● De fluïde organisatie, een ideale mix van hiërarchie en zelfsturing – Arne de 

Vet 
● Werken met hart en ziel – Wouter Torfs 
● De ziel zit in een schoenendoos – Wouter Torfs 
● De kwetsbare leider – Joost Callens 
● De zoekende leider – Joost Callens 

  

 

       

De Empathie 
Factor – Marie R. 
Miyashiro  

De 5 frustraties 
van teamwork – 
Patrick Lencioni 

Reinventing 
organisations – 
Frederic Laloux 

Sociocratie 3.0 – 
 Jef Cumps 

       


