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Dwang of niet?
De meesten van ons willen iets voor elkaar krijgen of we
willen dat iemand anders iets doet. Maar hoe bereiken
we dat?
Vaak wordt een (al dan niet milde) vorm van dwang
gebruikt. We zeggen of horen dan: ‘jij doet dit of anders….’.
Een mildere vorm van dwang is dat we het niet hoeven
zeggen of hoeven te horen. We weten zo wel dat we de
consequentie moeten vrezen die het niet-doen heeft.
Maar het kan ook anders. Stel je spectrum voor dat links
begint met zware dwang en naar rechts toe steeds milder
wordt. Wat staat er dan helemaal rechts? De vrije wil.
Wat zou het effect zijn als we als leidinggevenden of als
ouder minder dwingen, maar vaker proberen de vrije wil
van de ander te mobiliseren? Wat zou er gebeuren als we
de ander kunnen laten zien dat wat wij willen in hun eigen
belang is en zij dit zelf willen bereiken of gaan doen?
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“Geloof je wat je ziet,
of zie je wat je gelooft?”

BIJ JANSEN ZIET DE GRIJSTINTEN, BEKENT KLEUR EN ZOEKT HET CONTACT

Privacy
Ik had het idee dat het minder werd, maar in
de media wordt nog steeds vaak gesproken
over onze privacy en de schending daarvan.
Toch heb ik het gevoel dat de discussie door
de jaren heen veranderd is.
Sinds we Twitter en Facebook hebben,
lijken we geen moeite meer te hebben met
onze privacy. Alsof dat woord een andere
betekenis heeft gekregen.
Laatst hoorde ik dat iemand precies wist
welke jurk haar buurvrouw die dag had
gekocht. Haar man was verbaasd; zijn vrouw
en hij hadden immers nooit contact met de
buren. ‘Via Facebook’ was het antwoord.

ZIN IN MEER?

CONTACT

Neem voor meer zin en/of onzin contact met
mij op. Ik beloof alvast dat het zinvol zal zijn.

klik: mail@janwillemjansen.com
klik: www.janwillemjansen.com
bel: +31 6 51 81 83 37

Aandacht!
Ik vind het lastig te omschrijven wat
‘aandacht’ of ‘aandacht hebben’ is. Ik weet
niet precies wat het is, maar ik weet wel
wanneer het er is.
Aandacht (hebben) maakt het verschil
tussen achter een bezem lopen en de vloer
écht vegen. Het maakt het verschil tussen
in een vergadering echt aanwezig zijn en je
lichaam in een stoel zetten aan het begin
van de vergadering en daarna ‘weggaan’.
Het is het verschil tussen ‘prettige avond’
zeggen en iemand een prettige avond
wensen.
Aandacht hebben of niet: het maakt een
wereld van verschil.

