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Vraag niet wat de
wereld nodig heeft,
maar vraag je af wat jou
tot leven brengt
en ga dat dan doen,
want wat de wereld
nodig heeft is
mensen die leven!

Sonja Zwart geeft cursussen geweldloos communiceren

Uiten werkt helend
Mensen worden vrolijker en gelukkiger wanneer ze geweldloos en begripvol met elkaar communiceren. Daar is
Sonja Zwart uit Lippenhuizen van overtuigd. Ze verspreidt
deze kennis via workshops en cursussen. ”Ik zie dat onderlinge relaties hierdoor verbeteren.”
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LIPPENHUIZEN ‘Geweldloos communiceren’, het is een wat lastig begrip. Zijn
het misschien gewelddadige mensen
die daarin geschoold moeten worden?
Om die verwarring te voorkomen, gebruikt Sonja daarom liever de term
‘begripvolle communicatie’. Het gaat
er immers om dat je niet-oordelend en
met volle aandacht een gesprek voert.
Zodat er contact en verbinding ontstaat, met jezelf en met de ander.

De Amerikaan Marshall Rosenberg
heeft het model voor de ‘non-violent’
communicatie geïntroduceerd en voor
Sonja was dit een volstrekte ‘eye-opener’. “Kommunikaasje is in yngewikkeld proses”, weet Sonja uit ervaring.
“En elkenien giet yn ’e fout, meastentiids mei lytse dinkjes.” Ze noemt enkele voorbeelden die veel voorkomen.
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek op
het horloge kijken, tegen de kinderen
zeggen dat ze nooit luisteren of een
leerling melden dat hij al weer te laat is.
Begripvol communiceren gaat juist uit
van waarnemen en van de eigen gevoelens en behoeftes. “Ast dyn eigen
behoeftes oanjaan kinst, dan is dat in
grut kado oan dysels. En yn de praktyk

docht dan bliken dat in oar ek graach
jaan wol om oan dyn behoeftes temjitte te kommen.”

Zijn-plek

Sonja Zwart (54) woont nu vijf jaar in
Lippenhuizen. Sinds vorig jaar heeft ze
een eigen cursuscentrum. Voor kleine
groepen geeft ze de lessen en workshops thuis aan het Kobunderleantsje.
Grotere groepen ontvangt ze vaak in
Katlijk, waar vrienden in de voormalige basisschool de Zijn-plek hebben
gesticht. Dit bijzondere centrum werd
twee weken geleden geopend door
Prinses Irene. “It is sa’n moai plakje,
dêr bin ik graach.” In de laatste weken van september gaf Sonja voor het
eerst ook cursussen in het buitenland.
In Griekenland, waar oud-cursisten in
een prachtige omgeving een eigen bedrijf runnen.

Eigen weg

Sonja houdt van spreken en van taal.
Ze volgde een opleiding Theologie
aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en werkte in het pastoraat. Vijf
jaar lang was ze docente Godsdienst/
Levensbeschouwing. Toen ze het diploma had behaald, nam ze direct af-
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voor het ontwikkelen van cursussen, door zo nu en dan groot dat ze hun frustraties onbewust
een preek te verzorgen, huwelijken en projecteren op de kinderen. Bovenbegrafenissen te begeleiden en acti- dien lokt een oordelende opmerking
viteiten op scholen uit te voeren. De vaak een ‘tegenaanval’ uit. Dat kan ancursussen vormen nu de hoofdmoot ders, weet Sonja, en beter. Een cursus
en daar blijken opleiding en ervaring van zes of zeven dagdelen kan het benaadloos samen te komen. “As it fre- gin zijn voor meer begrip en ontspange wurdt, kin ik maatwurk leverje, dat ning in relaties. Doorgaans zijn er dan
geen lange therapieën meer nodig. “It
makket myn wurk sa moai.”
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de waarmer, kollega’s kinne it better
Enthousiast en bevlogen vertelt Sonja mei elkoar fine en de sfear yn in gesin
over haar ervaringen met begripvolle wurdt nofliker.”
communicatie. “It is essinsjeel yn jo eigen libben en yn jo wurk. It is myn mis- Vrede
sie om geweldleaze kommunikaasje Met haar cursussen en workshops beút te dragen.” Op de grote tafel in de reikt Sonja allerlei beroepsgroepen:
woonkeuken ligt een net binnengeko- docenten, predikanten, boeren, medemen reactie van een cursiste. Dankzij werkers uit instellingen en bedrijven.
de cursus die ze volgde, heeft ze de lo- Daarnaast geeft ze oudercursussen
geerdagen van haar kleinzoon als heel en scholing voor individuele belangbijzonder ervaren. Het contact was be- stellenden. Haar enthousiasme voor
ter, de kleinzoon opener, de gesprek- de begripvolle communicatie (ook wel
ken waardevol. Zo heeft Sonja meer de ‘taal van de vrede’ genoemd) werkt
voorbeelden. Van huilbaby’s, lastige aanstekelijk. Haar streven naar een
peuters en dwarse pubers die door vrolijker, gelukkiger mensheid ook!
een begripvolle benadering toegan- www.sonjazwart.nl

