All I say is what a GREAT idea for a book! Filled with the how to... Face to face it can be the
foundation of love, success and learning. This book came at just the right time. I recommend
it... I say everybody should read it.
— Dr. Richard Bandler, Co-founder of NLP, 2020

Er zijn drie factoren die maken dat aandacht langer blijft hangen: Educatie, Entertainment en
Empowerment. Robin gebruikt in zijn nieuwe boek Verbinding zonder Wifi alle drie, waardoor je
in één adem blijft lezen tot de laatste bladzijde. De sprekende voorbeelden, de praktische tips
en zijn aanstekelijke humor maken dat je er direct vol kwispelend mee aan de slag gaat.
— Remco Claassen, Trainer, spreker en auteur

These days, the ability to connect deeply with others is a superpower. We must develop better
relationships in a world struggling against the challenges technology present. In this excellent
book, Robin offers you a clear roadmap to dramatically improve how you communicate with
others and improve your communication.
— Owen Fitzpatrick, Psychologist, co-author of the Ultimate Introduction to NLP

Communicatie is al ruim 20 jaar mijn vak en ik geef hierin ook trainingen. Robins boek was
perfect voor het aanscherpen van mijn kennis en verrassend inspirerend en leerzaam dankzij
simpele maar krachtige communicatietips die je direct kunt toepassen voor meer impact en
verbinding. Verbinding zonder Wifi begint bij het lezen van dit boek!
— Alexandra Smith, Storytellingexpert en auteur

In 2007 vroeg Robin mij of hij niet te jong was om NLP-trainer te worden. Mijn antwoord toen:
tegen de tijd dat je zo oud bent als ik nu, heb je tien jaar meer ervaring opgedaan. Dat blijkt
maar weer eens te meer met Robins tweede boek! Gefeliciteerd Robin!
— Joost van der Leij, NLP Master trainer en auteur

Must read voor iedereen die op zoek is naar meer bewustzijn rondom zijn communicatieve
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
— Ralph Moorman, Gezondheidscoach en auteur Hormoonfactorserie

In mijn ogen staan we op een tweesprong: of we gaan naar een wereld met nóg meer afleiding,
of we beseffen dat we ons werk en ons leven zo moeten inrichten dat we slim gebruik maken
van hoe ons brein gebouwd is. In zijn nieuwe boek Verbinding zonder Wifi, leert Robin je hoe je
de digitale uitdagingen van deze tijd kunt overwinnen en weer echt verbinding kunt maken met
de mensen om je heen.
— Mark Tigchelaar, Neuropsycholoog, auteur Focus AAN/UIT

Verbinding zonder Wifi is een leuk boek van Robin Stevens over connecten met mensen die
belangrijk voor je zijn. Entertaining en het leest als een trein. Aanrader!
— Aartjan van Erkel, Auteur Maak ze gek! - bestverkochte managementboek v/h jaar

Verbinding zonder Wifi is een must read als je wilt leren hoe je beter kunt communiceren.
Het boek staat boordevol praktische handvatten en oefeningen om zowel als verteller en als
ontvanger een grotere betekenis te geven aan jouw communicatie en meer impact te maken.
— Renate Kerkhof, Mediator

Dit boek leest als een goed verhaal! Ik heb het – bijna – in 1 adem uitgelezen. De voorbeelden
zijn zeer herkenbaar en zetten mij meteen in de leerstand.
— Corrie Kroeze, Coach

Verbinding zonder Wifi is een boek vol herkenbare situaties binnen de communicatie. Door
vragen en oefeningen kun je zelf aan de slag om hierdoor meer invloed op je eigen rol binnen
communicatie te krijgen.
— Evi van der Vondervoort, Consultant

Ik heb het boek met veel plezier gelezen! Het is leerzaam, grappig, duidelijk en herkenbaar.
Ik kon het maar moeilijk wegleggen en probeerde de tips/oefeningen meteen uit in mijn
omgeving. Het leest makkelijk en door de oefeningen en voorbeelden zit er veel variatie in het
boek. Echt een aanrader!
— Suzanne Verkooijen, Thuiszorgmedewerker

Het boek leest heerlijk weg en er staat heel veel nuttige informatie in om je
communicatievaardigheden te verbeteren. Een echte aanrader!
— Gertjan Drenth, Consultant

Hier heb je wat aan! Het mooie van dit boek is dat theorie wordt afgewisseld met
praktijkoefeningen die je thuis, op het werk of zelfs in de supermarkt kan doen. Het zijn de
eigen verhalen, de verhalen van anderen en de oefeningen die het lezen van Verbinding zonder
Wifi absoluut waard maakt.
— Svenja Klungel, Stafmedewerker bij Defensie

Een inspiratiebron voor velen, de levendige voorbeelden in relatie tot theorie spreken direct tot
de verbeelding en maakt het erg leuk en makkelijk om te lezen.
— Wil Hendricks, Loopbaancoach
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INTRODUCTIE
Mijn eerste les in communicatie heette Patricia. Ze zat bij mij op school
en ze was het mooiste meisje dat ik ooit had gezien. Ze had iets betoverends als ze met haar strakke shirtjes en lichtblauwe spijkerbroeken op
het schoolplein voorbijliep. Patricia had bovendien grote borsten, waar
mijn puberogen eindeloos naar konden staren. Als ze onderweg naar de
volgende les door de gangen liep, golfden haar lichtblonde haren sierlijk
over haar slanke schouders. Ze zat een klas hoger dan ik en meer dan
vluchtig oogcontact was er nooit geweest. Maar ik wist het zeker: Op
een dag zou ze de mijne zijn. In werkelijkheid had ik geen flauw idee hoe
ik contact met haar moest maken. In mijn hoofd had ik al talloze pogingen gedaan om haar te verleiden en tijdens saaie lesuren dagdroomde ik
over de perfecte openingszin waarmee ik haar zou veroveren.
Helaas werd er tijdens niet een van de lesuren op school aandacht besteed aan dit soort – voor mij – essentiële zaken. Hoe ga ik om met
meisjes? Hoe maak ik nieuwe vrienden? Hoe word ik populair? In plaats
daarvan leerden we bij Geschiedenis over de tweede wereldoorlog en
bij Nederlands over ABAB-schema’s voor het schrijven van gedichten.
Maar Patricia leek me niet het juiste type om aan te komen met een
zoetsappig gedichtje wat ik voor Nederlands had geschreven.
Ik ben een tonijn
Zwemmend in een zee van onbehagen
Wanneer o wanneer
Vind ik mijn plek om kuit te schieten
Tijdens de middelbareschooltijd leren we maar weinig dingen die voor
ons op dat moment echt belangrijk zijn. Ik zou bijvoorbeeld een groot
voorstander zijn van vakken als Toekomst in plaats van Geschiedenis. Of:
Communicatie: Hoe je nieuwe vrienden maakt en meisjes versiert. Of een
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korte cursus omgaan met emoties, zoals onzekerheid en faalangst. Helaas
behoorde dit allemaal niet tot het vakkenpakket van mijn middelbare
school. In plaats daarvan moest ik om raad vragen bij mijn ouders, of bij
vrienden uit de klas die er net zo weinig ervaring in hadden als ik.
Mijn moeder weet als vrouw vast wat meisjes belangrijk vinden, zo dacht
ik. Ik kon haar eens om raad vragen over Patricia. Mijn moeder moest
lachen toen ik het vroeg en adviseerde me om gewoon een praatje met
Patricia te maken en haar vervolgens een compliment te geven over iets
positiefs wat me aan haar opviel. Ik nam haar advies ter harte en besloot
het direct de eerstvolgende schooldag in de praktijk te brengen.
Patricia stond samen met een groepje vriendinnen te giechelen op het
schoolplein. Haar blonde haren fonkelden in het zonlicht en ze leek
nog mooier dan normaal. Ik wachtte af tot ze alleen was en stapte met
knikkende knieën op haar af. Mijn hart bonkte in mijn keel terwijl ik iets
van ‘Hoi Patricia’ prevelde. Vervolgens dacht ik snel aan wat mijn moeder gezegd had: ‘Geef een compliment over iets wat je aan haar opvalt.’
Nu was mijn moeder destijds denk ik een belangrijk detail vergeten. Ik was
namelijk veertien en de dingen die mij opvielen bleken niet de allerbeste
complimenten voor meisjes van vijftien. Patricia kleurde helemaal rood en
draaide zich met een ruk om na een compliment over haar mooie, grote
borsten. Ze liep met grote passen weg en riep dat ik op moest zouten.
Ik zakte door de schoolpleintegels van schaamte. Verbouwereerd en niet
wetend wat ik mogelijk verkeerd zou kunnen hebben gedaan.

Lessen in communicatie
We leren allemaal gesprekken voeren tijdens onze kinder- en pubertijd.
Pijnlijke ervaringen zoals bovenstaande zorgen er soms voor, dat we
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leren dat we maar beter helemaal geen contact meer kunnen leggen.
Kinderen anno 2020 leggen zelfs liever contact via digitale media dan dat
ze gewoon een leeftijdsgenootje aanspreken.
Volwassenen hebben soms nog steeds last van negatieve communicatiepatronen die zij aanleerden in hun vroege jeugd. Zonde, want als je die
oude patronen loslaat en echt goede gesprekken leert voeren, verrijkt
dat je leven in alle opzichten.

Wat je in dit boek leert
In het boek dat je nu vasthoudt, heb ik de lessen voor je opgeschreven
die ik tot nu toe heb geleerd op het gebied van communicatie. Die lessen
heb ik in eerste instantie gewoon geleerd als opgroeiende jongen in de
jaren 90. Vervolgens in mijn eerste banen als vertegenwoordiger en accountmanager en later in mijn werk als trainer en coach.
Sinds 2007 geef ik trainingen in persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Het meeste van dat werk is gebaseerd op NLP (Neuro Linguïstisch
Programmeren) en wat inzichten uit de toegepaste psychologie.
Dit boek is geen theorieboek vol wetenschappelijk onderzoek of een
boek dat gebaseerd is op andere literatuur. Het is een praktijkboek waar
ik aan de hand van mijn eigen inzichten beschrijf hoe je de communicatie met de mensen om je heen kunt verbeteren.
Ik heb getracht om het boek luchtig en leesbaar te houden door de uitleg van communicatietechnieken af te wisselen met praktijkverhalen
van mijzelf en cursisten die in de loop der jaren trainingen bij mij hebben
gevolgd.
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Ten slotte wil ik je voordat je gaat lezen vragen om bij de uitleg die ik
in dit boek geef mij niet direct op mijn woord te geloven. Probeer het
gewoon zelf uit, zodat je kan ontdekken hoe het voor jou werkt in de
praktijk.
Robin Stevens
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HOOFDSTUK 1
BEWUSTER COMMUNICEREN BEGINT MET
OBSERVEREN
Gefeliciteerd met je beslissing om je communicatie naar een hoger niveau te tillen. Als je dit leest, heb je je ten doel gesteld om je communicatieve vaardigheden te verbeteren. Ik hoef je er dus niet van te overtuigen
dat dit een goed idee is. Dat is alvast een flinke stap in de goede richting.
Misschien heb je dit boek vooral gekocht uit nieuwsgierigheid, of zijn er
situaties waarin je vermoed dat een andere manier van communiceren
je zou helpen. Als dat zo is, dan ga je waarschijnlijk veel plezier hebben
van alles wat je gaat leren. Houd de situaties waar je graag verbetering in
wilt zo veel mogelijk tijdens het lezen in gedachten. Zo kan je de theorie
direct koppelen aan jouw dagelijkse praktijk.
Alle inzichten, technieken en praktijkverhalen zijn gebaseerd op mijn ervaring als trainer. Ze zijn in de afgelopen twaalf jaar door duizenden mensen
tijdens trainingen uitgetest. Tussen de hoofdstukken door lees je praktijkverhalen van deelnemers aan trainingen die de inzichten in verschillende
levenssituaties toepasten. Zelf ben ik ervan overtuigd dat alles wat je in dit
boek leest van toegevoegde waarde kan zijn. Laat het je inspireren.
Om een goede basis te leggen wil ik je in het eerste hoofdstuk vooral
bewust maken. Bewust maken dat jij verantwoordelijkheid kan nemen
voor de manier waarop je communicatie verloopt. En bewust maken
van de grote hoeveelheid informatie die er onbewust je systeem binnenkomt via je zintuigen. Vervolgens wil ik je leren om deze zintuigen
heel bewust te gebruiken, zodat je mensen beter leert lezen, beter
naar ze leert luisteren en beter leert aanvoelen wat het effect is van
jouw communicatie.
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Je leert:
•
Wat onbewust 95% van je gedrag bepaalt.
•
Hoe je zintuigen kan aanzetten voor betere communicatie.
•
Hoe je elk gesprek kan verbeteren door voorafgaand iets
simpels te doen.

H e t Bosh u is
‘Dus jij wilt hier komen werken?’
Pareltjes zweet vormen zich op mijn voorhoofd terwijl ik hijgend mijn
zware, leren winterjas openrits. Ik sta vlak voor de grote, donkerbruine bar. Het rode Heinekenlogo op de tap steekt er fier bovenuit. ‘Ja
meneer’, antwoord ik snel. ‘Ik was hier al eens eerder en toen vertelde u mij dat ik nog maar eens terug moest komen als ik veertien
was geworden.’ ‘En’, vervolgde ik enigszins trots: ‘dat ben ik vandaag
geworden.’ ‘Is dat zo?’, vroeg hij zichtbaar vermaakt. ‘Dan moeten
we maar eens kijken wat we hier voor jou te doen hebben.’
De eerstvolgende zaterdag werd mijn eerste werkdag. Ik verscheen
stipt om half elf, glimmend in mijn witte overhemd, pantalon en
bijpassend, zwart vlinderstrikje. Op de deur van donker eikenhout,
die toegang gaf tot het restaurant prijkten de woorden: Hier is ’t.
Krakend opende ik de deur. Meneer Beuwer, de eigenaar van het
restaurant, stond achter de bar een glas te poleren. Hij was een oudere, vriendelijke man met een kalend hoofd en een klein snorretje.
Net als ik droeg hij een smetteloos wit overhemd met vlinderstrik.
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Meneer Beuwer vertelde me dat het vandaag mijn taak was om voor
de bar te gaan staan en heel goed op te letten. ‘Kijk maar gewoon
goed om je heen wat je allemaal ziet. Wie komen naar binnen, waar
gaan ze zitten, zijn het mannen of vrouwen? Alleen volwassenen of
ook kinderen? En wat bestellen ze? Gaan ze alleen wat drinken, of
ook wat eten? Hebben ze hun bord al leeg? En het glas? Wat zat er
in het glas?’ Er was genoeg om op te letten en ik deed mijn uiterste
best om alles bij te houden.
Na een paar weken werd ik er steeds beter in en begonnen er steeds
meer dingen op te vallen. Ik had geleerd non-verbale communicatie
van restaurantgasten te lezen en onthield feilloos wie welke drankjes
en gerechten had besteld. Na mijn middelbare school heb ik niet
meer in de horeca gewerkt, maar toch zie ik tot op de dag van vandaag in restaurants direct welke mensen er iets willen bestellen en
wat er in de glazen op tafel heeft gezeten. Blijkbaar zijn we in staat
om dit soort vaardigheden te leren, te onthouden en vervolgens simpelweg automatisch te doen.

Bewust versus onbewust
Waarschijnlijk valt het jou niet op welke glazen er leeg zijn op tafeltjes
in restaurants, tenzij je in de horeca werkt. Dat komt omdat ons brein
informatie automatisch filtert voordat het bewust bij ons binnenkomt.
Het leeuwendeel van de informatie komt alleen binnen in ons onbewuste en bereikt ons bewustzijn nooit. Voor jouw brein is het waarschijnlijk
onbelangrijk welke glazen er leeg zijn, welke gerechten andere mensen
bestellen en wie er alweer toe is aan een nieuwe ronde. Jouw brein registreert die informatie wel onbewust, maar filtert het er heel snel voor je
uit, zodat jij je daar niet mee bezig hoeft te houden. Jij kan dus gewoon
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ontspannen in een restaurant zitten zonder dat al die dingen je opvallen. Als een meubelmaker een restaurant binnenkomt, zal het hem misschien opvallen welke stoelen, tafels en bar er onderhoud nodig hebben.
Dat is voor zijn brein doorgaans relevante informatie.
Ons onbewuste regisseert ook voor het grootste gedeelte hoe onze
communicatie verloopt. Praten, de juiste woorden kiezen en zinnen formuleren gebeurt allemaal onbewust. Ook lichaamstaal en onze stem
worden onbewust gestuurd. Onze ouders hebben ons ooit voorgedaan
hoe we moeten praten, onszelf voorstellen en hoe we ons dienen te gedragen in sociale situaties. Dat doen we vervolgens de rest van ons leven
vrijwel volledig onbewust na.
Ons onbewuste doet al dit gedrag zo automatisch, dat we gaan geloven dat dit gedrag toebehoort aan onze identiteit. In trainingen spreek
ik weleens mensen die bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik ben niet zo’n mensenmens.’ Als je goed kijkt naar de manier waarop die zin is geformuleerd,
dan zie je dat er aan het begin staat ‘Ik ben’. Door het op die manier
te formuleren, doe je dus alsof het niet zijn van een mensenmens onderdeel is van jouw identiteit. In werkelijkheid is het wel of niet zijn van
een mensenmens vooral een kwestie van (onbewust) gedrag. Hoe meer
je in sociale situaties praatjes maakt en contact legt, hoe beter je erin
wordt. Dan is jouw gedrag vanzelf steeds meer mensenmens-gedrag.
Natuurlijk zullen er mensen zijn die dit van nature makkelijker afgaat
dan anderen, maar in de basis wordt wat jij jouw identiteit noemt bepaald door het onbewuste gedrag dat je steeds herhaalt.

Bewust worden van je eigen gedrag
Misschien heb jij op dit moment ook onbewuste overtuigingen over jezelf en over je communicatieve vaardigheden. Als dat zo is, dan is het
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goed om je er bewust van te worden. Alles wat je over jezelf gelooft is
niet echt wie je bent, het is alleen het resultaat van je gedrag tot nu toe.
Als je bijvoorbeeld gelooft dat je niet zo’n mensenmens bent, voeg daar
dan een woordje aan toe: Ik ben nog niet zo’n mensenmens. Met het
toepassen van de inzichten en technieken uit dit boek, kan daar zeker
verandering in komen. Je brein is namelijk heel goed in staat om nieuwe
vaardigheden eerst bewust aan te leren en vervolgens automatisch voor
je te gaan uitvoeren. Er zijn tal van dingen die je ooit niet kon, die je
nu volledig automatisch en onbewust uitvoert. Denk maar aan fietsen,
lezen of je dagelijkse werk doen. Grote kans dat je dat allemaal onbewust kunt zonder er echt bij stil te staan. Met het voeren van betere
gesprekken werkt het net zo. Als je beter wilt worden in communicatie,
dan is het slim om het eerst heel bewust te oefenen. Net zolang tot jouw
brein doorkrijgt dat het belangrijk voor je is. Vanaf dat moment neemt
je onbewuste het over. Misschien ga je dan zelfs geloven dat het nieuwe
gedrag toebehoort aan je identiteit en dingen zeggen als: Ik ben echt
een mensenmens.
Ik heb in de afgelopen jaren duizenden mensen getraind. Steeds weer
zie ik mensen met behulp van simpele technieken vaardiger worden in
de communicatie met zichzelf en anderen. Meestal is er niet veel tijd
voor nodig om zo’n verandering te maken. Wat er wel voor nodig is, is
een stukje intrinsieke motivatie. Als je geen zin hebt om te veranderen,
of niet gelooft dat je kan veranderen, dan verandert er waarschijnlijk ook
niets. Verander alle dingen die je niet kunt, simpelweg in dingen die je
nog niet kunt. Bijna alles is te leren. Als je eenvoudig de intentie hebt om
er vanaf nu elke dag beter in te worden dan zorgt alleen die intentie er
al voor dat je flinke stappen voorwaarts maakt. Overigens geloof ik dat jij
als lezer van dit boek die intentie sowieso hebt. Toch?
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De basis van verbinding: beter opletten
Tijdens mijn eerste werkdag bij restaurant Het Boshuis gaf meneer
Beuwer de opdracht om goed op te letten wat ik allemaal zag gebeuren.
Achteraf gezien was dat een uitstekende eerste les in communicatie. Ik
leerde lichaamstaal lezen, goed luisteren naar mensen, verschillende types herkennen en aandachtig zijn voor wat er om me heen gebeurde. Dat
zijn allemaal dingen die belangrijk zijn als je met iemand in gesprek bent.
Beter communiceren begint namelijk met beter opletten. Grappig genoeg is dat juist iets waar we als samenleving flink slechter in aan het
worden zijn. De meeste mensen zijn zo druk met hun smartphones dat
ze niet door hebben wat er om hen heen gebeurt. Als je je smartphone
eens weglegt en om je heen kijkt, valt het je direct op dat er interessante
informatie binnenkomt via de verschillende zintuigen.
HOREN Je hoort de stem en andere geluiden. Je hoort intonatie,
ritme, klankleur, accenten en dialecten. Je hoort woorden en zinnen
die een verhaal vormen.
ZIEN Je ziet iemand en neemt zijn lichaamstaal waar. Je ziet hoe
die persoon zich kleedt. Je ziet zijn houding, uitstraling, gezichtsuitdrukking, subtiele oogbewegingen, de manier van ademen, of hij
druk of kalm beweegt, enzovoort.
VOELEN Een stevige of slappe handdruk, een stevige of aarzelende
knuffel, een subtiele of opdringerige aanraking, een zachte kus of
een formele drietrapskus op de wang, enzovoorts.
EMOTIES Als je bewust oplet bij een ontmoeting kun je meestal
een emotie bespeuren als onzekerheid, frustratie, boosheid, (ont)
spanning, angst, verliefdheid, enthousiasme of verdriet. Dat kan een
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emotie van jezelf zijn, of een emotie van de ander die doorschemert
in zijn gedrag of mimiek.
Soms spelen zelfs de zintuigen ruiken en proeven een rol. Als ik ’s avonds
door het park loop, komt er weleens een hardloopclubje langs dat naar
wasmiddel ruikt. Onbewust bestempel ik ze als heel frisse, sportieve
mensen. Als ik een half uur later hetzelfde groepje tegenkom en ze ruiken inmiddels naar zweet, dan ervaar ik het toch een beetje anders.

Beter kijken
Ik kwam eens training geven bij een bedrijf, waar mensen van tevoren hadden verteld dat er zo slecht werd gecommuniceerd tijdens vergaderingen.
Toen ik hun vergaderruimte binnenliep, begreep ik direct waarom.
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