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Training Crucial Conversations;  
Vervolgtraject en nazorg 
 
De training is achter de rug, maar hoe veranker ik het geleerde nu eigenlijk? 
 
1. Aanbevelingen om uw vaardigheden te verbeteren 
Als u drie maanden lang ongeveer een uur per dag oefent, kunt u aanzienlijke en duurzame 
vooruitgang boeken met Crucial Conversations. De VitalSmarts Master Trainers bevelen hiertoe de 
onderstaande vervolgactiviteiten aan. Kies de activiteiten uit die het best bij u of uw organisatie 
passen. Door te oefenen zult u groei en verbetering zien in uw gebruik van de vaardigheden, zowel 
thuis als op het werk. 
 
Activiteiten die u individueel kunt doen: 

 Lees het boek “Crucial Conversations“. 
 

 Download het Crucial Conversations audioprogramma en luister naar de interessante verhalen van 
de grondleggers van de methodiek. Dit programma is in het Nederlands (beknopte versie) en in het 
Engels beschikbaar. 
 

 Bestudeer de aantekeningen en oefeningen in uw deelnemershandleiding nog een keer. 
 

 Gebruik de bijbehorende kernkaarten (de kleine, vierkante kaartjes) om u iedere keer op één 
bepaald vaardigheid te richten en te oefenen. Leg de kaart op een opvallende plaats als een 
aansporing en geheugensteuntje. 
 

 Ga naar de website www.vitalsmarts.nl en meld u aan voor de wekelijkse Crucial Skills-
nieuwsbrief, zodat u nieuwtjes en achtergrondmateriaal direct in uw mailbox ontvangt. 
 

 Als u een 'interne' trainer bent, kunt u de hulpmiddelen in de Trainer Zone op de website van 
VitalSmarts gebruiken om de individuele leerervaring en die van het team te verrijken en om 
de toepassing in de praktijk te ondersteunen. Met deze hulpmiddelen kunt u deelnemen aan gratis 
webseminars, inzichten van andere trainers opdoen, artikelen downloaden en videofragmenten 
bekijken. 
 

 Leer een vriend of familielid een van de vaardigheden of beginselen die u in de Crucial 
Conversations-training hebt geleerd. Onderschat niet het belang van 'lesgeven' om uw eigen 
toepassing van de vaardigheid te verbeteren. 
 

 Bestudeer de modelkaart (grote kaart) die u achterin de deelnemershandleiding aantreft, om u voor 
te bereiden op Crucial Conversations tijdens bijeenkomsten. De rechterkolom achterzijde met de 
titel ‘beginselen en vaardigheden’ kan u helpen bij de voorbereiding op belangrijke besprekingen, 
van coachingsessies tot teamvergaderingen. Niet elk gesprek is een Crucial Conversation, maar 
veel van de vaardigheden bevorderen een doeltreffende communicatie in het algemeen en kunnen 
dagelijks worden toegepast. 
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Activiteiten die u met een medecursist kunt doen: 

 Blijf afspreken met een medecursist om u voor te bereiden op uw Crucial Conversations. Neem zo 
mogelijk wekelijks contact met elkaar op. 
 

 Doe opnieuw de "Stijl Onder Stress"-test en bespreek de resultaten met uw medecursist. Bekijk op 
welke gebieden u vooruit bent gegaan. 
 

 Kies iedere week een nieuwe les uit om met uw medecursist aan te werken. Gebruik uw 
kernkaarten en concentreer u op hoe deze les in uw gesprekken kunt toepassen. Welke problemen 
komt u tegen? Welke ervaringen hebt u onlangs gehad bij de toepassing van deze specifieke 
vaardigheden? Primair hierbij is 'voor veiligheid zorgen' om over kwesties te praten en feedback te 
geven voor de toepassing van de vaardigheden.  
 

 Spreek met een klein groepje af om wekelijks ongeveer een uur als een soort oefenclub bijeen te 
komen. Kies een bepaald hoofdstuk of vaardigheid uit om te bespreken en deel vervolgens uw 
ervaringen met elkaar. Vraag deelnemers om situaties uit de praktijk voor te leggen waar ze hulp 
en begeleiding bij kunnen krijgen. Dit kunnen situaties op het werk zijn, relaties binnen of tussen 
teams of persoonlijke relaties. U kunt ook discussievragen uit de nieuwsbrief gebruiken.  
 

 Ontwikkel en oefen rollenspellen voor 'tegenstellingen formuleren' en de 'BRENG-vaardigheden'. 
Gebruik situaties uit het dagelijks leven om de vaardigheden toe te passen en te oefenen. Gebruik 
specifieke scripts en help elkaar de precieze bewoordingen te ontwikkelen om in bepaalde situaties 
te gebruiken. Besteed aandacht aan gesprekken die niet worden gevoerd of niet goed worden 
gevoerd. 
 

 Neem de oefeningen in de handleiding door en oefen ze met uw medecursist. 
 

Activiteiten die u in uw organisatie kunt doen: 

 Pas een meer gestructureerde benadering toe en laat de teams het materiaal grondiger 
bestuderen, waarbij zij zich iedere keer op één vaardigheid of les tegelijk concentreren en een uur 
per week aan die les besteden. Gebruik de deelnemershandleiding voor specifieke oefeningen en 
activiteiten.* 
 

 Zorg ervoor dat het gebruik van de vaardigheden op alle niveaus van de organisatie een vaak 
terugkerend gespreksontwerp wordt. Eenvoudige, ondersteunende vragen zoals “Hoe staat het 
met jouw Crucial Conversations?” kunnen ervoor zorgen dat mensen in de hele organisatie zich 
bewust blijven van de toepassing van Cruciale Gespreksvaardigheden. Herinner mensen eraan de 
vaardigheden te gebruiken door te verwijzen naar de vaardigheden of de termen, bijvoorbeeld door 
de mission statement van het bedrijf een “gezamenlijk doel” te noemen of tijdens een bijeenkomst 
te vragen: “Formuleren we dit nu niet als een 'sukkelkeuze'?” 
 

 Bekijk een film waarin personages een cruciaal gesprek voeren. Kijk of, en zo ja hoe, de 
vaardigheden worden gebruikt en bespreek de bevindingen na afloop met elkaar. 
 

 Kies een situatie uit waar uw organisatie of een bepaald team mee te maken heeft en pas de 
vaardigheden toe om naar concrete resultaten toe te werken. Bepaal waar het team misschien is 
vastgelopen, welke gesprekken er gevoerd moeten worden en bespreek de beste benadering voor 
het voeren van die gesprekken aan de hand van de vaardigheden en beginselen van Crucial 
Conversations. 
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 Reserveer ongeveer 30 minuten van iedere (personeels-)vergadering om vaardigheden of 
hoofdstukken te herhalen en u specifiek te richten op Crucial Conversations. U kunt medewerkers 
persoonlijke ervaringen laten vertellen waarbij de vaardigheden worden toegepast, of u kunt voor 
iedere vergadering een bepaalde vaardigheid ter bespreking aan een medewerker toewijzen en na 
de vergadering samen evalueren hoe goed u dit samen heeft toegepast.. Leidinggevenden kunnen 
aantonen de vaardigheden serieus te nemen door tijdens bijeenkomsten te vragen naar de 
geboekte vooruitgang.  
 

 Laat uw organisatie, indien mogelijk, iets bedenken om de successen van goed gevoerde Crucial 
Conversations te vieren / te belonen. Iedere keer als iemand een cruciaal gesprek voert, krijgt hij of 
zij bijvoorbeeld een compliment. Bedenk iets voor het team als het team vooruitgang boekt in het 
voeren van Crucial Conversations. Het gaat erom dat u het nieuwe gedrag waardeert en stimuleert.  
 

*Zie voor de gebruikersvoorwaarden de deelnemershandleiding op pagina 6 van dit document. 
 
“Hoe je een set vaardigheden het meest doeltreffend kunt gebruiken, leer je door bewust te 
oefenen. Oefening baart misschien niet meteen kunst, maar het helpt enorm.” 
—Steve Willis, Senior Mastertrainer VitalSmarts. 
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2. Wekelijks oefenschema aan de hand van de volgorde van het boek 
U kunt dit wekelijkse oefenschema gebruiken of uw eigen schema ontwikkelen om op koers te blijven 
terwijl u de vaardigheden toepast in uw dagelijks leven. * 

w Deelnemersset Boek Audiotraining Kernkaarten 
(let op de nummer 
volgorde) 

1 Bestudeer Loskomen Voorwoord, Hoofdstuk 1 Deel 1 Onze 
gewaagde stelling 

1 Loskomen 

2 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

Hoofdstuk 2   

3 Bestudeer Start vanuit je 
hart 

Hoofdstuk 3 Deel 1 Start vanuit je 
hart 

2 Start vanuit je hart 

4 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

   

5 Bestudeer Leer te kijken Hoofdstuk 4 Deel 2 Leer te kijken 5 Leer te kijken 

6 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

   

7 Bestudeer Maak het veilig Hoofdstuk 5 Deel 3 Maak het veilig 6 Maak het veilig I 

8 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

  7 Maak het veilig II 

9 Bestudeer Mijn verhalen 
beheersen 

Hoofdstuk 6 Deel 4 Mijn verhalen 
beheersen 

3 Mijn verhalen 
beheersen I 

10 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

   

11 Bestudeer BRENG mijn 
route in beeld 

Hoofdstuk 7 Deel 5 Breng mijn 
aanpak  

4 Breng mijn aanpak 

12 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

   

13 Bestudeer Verken de 
gedragsroute van de ander 

Hoofdstuk 8 Deel 5 Verken de 
aanpak van de ander 

8 Verken de aanpak van 
de ander 

14 Doe de oefeningen met 
een medecursist 

   

15 Bestudeer Actie en 
resultaat 

Hoofdstuk 9 Deel 6 Actie en 
resultaat 

9 Actie en resultaat 

16  Hoofdstukken 10,11 en 12 Deel 6 Lastige vragen  

*Zie de gebruikersvoorwaarden van de deelnemershandleiding op pagina 6 van dit document. 
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3. Werkblad gespreksvoorbereiding 
Dit werkblad helpt u een bepaald gesprek dat u wilt houden voor te bereiden, te voeren en op te 
volgen. Als u iedere keer dat u een cruciaal gesprek voert de onderstaande stappen doorloopt, zullen 
de resultaten van veel van uw gesprekken bevredigender zijn. 
 
Stap 1 • Loskomen 
Wat is het juiste gesprek? 
1. Welk gesprek voer ik niet of voer ik niet goed? 
2. Hoe uit zich dat? 
3. Wat zit mij werkelijk dwars? (In één of twee zinnen) 
4. Wat is het juiste onderwerp om te bespreken: Inhoud, Patroon of Relatie? 
 
Stap 2 • Start vanuit je hart 
Wat wil ik echt? 
1. Wat wil ik zelf bereiken? Voor de ander? Voor de relatie? Voor de organisatie? 
2. Hoe zou ik me gedragen als ik dit echt zou willen? 
3. Maak ik 'sukkelkeuzes'? of heb ik nu een gezond motief? 
 
Stap 3 • Mijn verhalen beheersen  
Wat voor verhaal vertel ik? 
1. Vertel ik mijzelf het verhaal van het  Slachtoffer, Schurk, of Hulpeloze? 
2. Doe ik alsof ik niet weet wat mijn aandeel in het probleem is? 
3. Waarom zou een redelijk, rationeel en fatsoenlijk mens dit doen? 
4. Wat zou ik nu moeten doen om te bereiken wat ik werkelijk wil? 
 
Stap 4 • BRENG mijn route in beeld 
Hoe breng ik de boodschap over? 
1. Benoem de feiten. Begin met: “Er is nu 2 keer, of Het viel mij op dat...." 
2. Reageer met uw verhaal. Breng uw verhaal als een verhaal, niet als een feit. Gebruik zinnen als: 
“Het lijkt alsof…” 
3. Ervaar het verhaal van de ander door een vraag te stellen, zodat ik inzicht krijg in het redelijke, 
rationele en fatsoenlijke denkproces van de ander? Bijvoorbeeld: “Hoe zie jij deze situatie…?” 
4. Heb ik eraan gedacht onderzoekend te spreken en de ander aan te moedigen een afwijkende 
mening te geven? 
 
Stap 5 • Leer te kijken en Maak het veilig  
In hoeverre ben ik en of de ander aan het vechten en of vluchten? 
1. Staat de veiligheid op het spel? Wat wijst daarop? 
2. Wat is mijn gebruikelijke stijl bij deze persoon in een vergelijkbare situatie (vechten of vluchten)? 
3. Wat is ons gezamenlijke doel? (Zijn we bereid er een te bedenken?) 
4. Is er wederzijds respect? Zo niet, wat is er nodig om daarvoor te zorgen? 
 
Stap 6 • Verken de gedragsroute van de ander  
Hun standpunt begrijpen 
1. Hoe kan ik de VSSV vaardigheden gebruiken om hun standpunt te begrijpen? 
2. Wat voor verhaal vertelden zij zichzelf? Hoe voelden zij zich? 
3. Hoe kan ik mij verbeteren in het stellen van vragen, spiegelen, samenvatten en het geven van een 
voorzet? 
 
Stap 7 • Actie en resultaat 
 
Wie doet Wat en voor Wanneer en hoe Controleren we dat? 
1. Hoe leg ik de afspraken vast en hoe controleren we samen de voortgang? 
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4. Toepassing bij het leiden van vergaderingen 
Dit is een voorbeeld van de toepassing van cruciale gespreksvaardigheden in een concrete situatie. . 
We richten ons hier op de toepassing van de vaardigheden om vergaderingen doeltreffend voor te 
bereiden en te leiden. Hetzelfde proces zou gebruikt kunnen worden om checklists op te stellen voor 
prestatiemanagement, coaching en functioneringsgesprekken. 
 
Voorafgaand aan de vergadering: 

 Denk goed na over: 

 het doel (waarom vergaderen we en over welke onderwerpen?) 

 de beoogde resultaten (wat zullen we uiteindelijk bereiken?) 

 de te nemen stappen (wat is de procedure of agenda?) 

 Wat de resultaten betreft, vraag u zich af: "Wat wil ik werkelijk bereiken met deze vergadering? Wat 
wil ik dat mensen weten? Hoe wil ik dat ze zich voelen? En eventueel: Wat wil ik dat ze doen?” 

 Wie heeft er, op basis van het bovenstaande, hetzelfde doel en dient de vergadering bij te wonen? 
(Denk aan de mogelijke compromissen en betrek het minimum aantal mensen erbij dat vereist is 
om in de beschikbare tijd tot de best mogelijke beslissing te komen).  

 Maak het doel, de resultaten en de te nemen stappen vooraf aan de deelnemers bekend, 
tegelijkertijd met de uitnodiging voor de vergadering. Het beoogde resultaat kan ook zijn een 
dialoog op gang te brengen over een bepaald onderwerp en ideeën uit te wisselen, zonder direct 
een conclusie of beslissing te hoeven forceren. 
 

Tijdens de vergadering: 

 Herhaal aan het begin wat het doel, de beoogde resultaten en de te nemen stappen zijn, en zorg 
dat er sprake is van een gezamenlijk doel. 

 Blijf bij de vooraf bepaalde stappen en “Maak het veilig” voor anderen vraagtekens bij het proces te 
zetten, als het erop lijkt dat wat besproken wordt niet voldoet aan het aangegeven doel of niet tot 
de beoogde resultaten leidt. 

 Wijs iemand aan om specifiek aandacht te besteden aan de kwaliteit van het proces van de 
vergadering in plaats van alleen op de inhoud te letten. Iedereen in de groep dient echter alert te 
zijn op tekenen van Vechten of Vluchten. Als u daar tekenen van ziet, stop dan met praten over de 
inhoud en richt u op het proces. Een voorbeeld hiervan zou zijn dat u tekenen van strijd of 
overgave ziet. Dan is er bijna zeker sprake van een probleem met betrekking tot het 
gemeenschappelijk doel. Vraag uzelf af en vraag anderen of dit een daadwerkelijk probleem of een 
misverstand is, en stem uw aanpak daarop af. 

 Stimuleer het gebruik van BRENG-vaardigheden om een punt duidelijk te maken (eerst de feiten 
en dan de interpretatie, etc.) en combineer deze met goede informeer- (VSSV)-vaardigheden. De 
meeste groepen zijn veel beter in overtuigen dan in vragen stellen en door alleen al de aanpak van 
de ander te verkennen kan er veel doeltreffender vergaderd worden.  
 

 Spoor aan tot actie bij ieder agendapunt door vast te leggen wie wat wanneer doet en ten slotte... 
 

Na de vergadering: 
• Controleer de voortgang! 
========================================================================== 
Gebruikersvoorwaarden deelnemershandleiding 
* De in dit document genoemde aanbevelingen en activiteiten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die 
de training Crucial Conversations hebben bijgewoond en over een origineel aangeschaft exemplaar 
van de Crucial Conversations deelnemershandleiding beschikken. Dit materiaal is auteursrechtelijk 
beschermd en mag niet worden hergebruikt. VitalSmarts verbiedt groepen of personen nadrukkelijk de 
concepten die in de deelnemersset gepresenteerd worden op te nemen in presentaties, besprekingen, 
producten of diensten aan derden. 


