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Ik kan niemand iets leren ...
(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

...aan de keukentafel
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Heel toegankelijk

Luister eens

Gelijk of geluk

U heeft vast wel eens een baas gehad, of zoals dat nu heet een
leidinggevende. En u bent het zeer waarschijnlijk nu of in de nabije
toekomst zelf.

Ik heb al vaak geschreven over communicatie.
Deze keer wil ik het over de andere kant van
communicatie hebben.

Wat kan één letter veel verschil maken in een
woord. Goed om voor uzelf te weten wat u
nastreeft: gelijk of geluk?

Uit het verleden weet u dan dat veel mensen tegen de baas opkijken.
Ze vonden het lastig hun mening te geven, laat staan om de baas
tegen te spreken. Sterker nog, vaak vond men de baas niet echt
toegankelijk en bleef men afstand houden. ‘Ja knikken’ werd veelal als
beste optie gezien.

Wat wilt u van de ander als u iets zegt, een
werkwijze uitlegt of als u een verhaal houdt? Dat
de andere luistert natuurlijk.

Wilt u de discussie altijd winnen of is de sfeer
op lange termijn ook belangrijk voor u? Wilt u
altijd laten zien dat u het beter kunt of gunt u
een ander ook een succes? Wilt u altijd duidelijk
maken dat u het beter weet of is een goede
teamgeest ook van belang?

Logica dicteert dat het zeer waarschijnlijk is dat de mensen aan wie u
leiding geeft nu zo naar u kijken. Het lijkt me goed dat te beseffen. Ik
tref maar al te vaak bazen die mij proberen te overtuigen dat zij heel
toegankelijk zijn.

Maar wees eens eerlijk: hoe vaak luistert u naar
iemand anders? Bent u er altijd helemaal met uw
aandacht bij als u de indruk wekt te luisteren? Of
dwalen uw gedachten af naar de dingen die u nog
moet doen of die u liever doet dan naar die ander
luisteren op dat moment? Bent u tijdens het
gesprek met andere zaken bezig in gedachten,
dan bent u dus niet 100% aan het luisteren. En
wat wilde u ook alweer van die ander als u aan
het woord was?

BEHOEFTE AAN MEER?

CONTACT

Bel of mail me.

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

Geluk is bijna altijd iets van de lange termijn,
terwijl gelijk bijna altijd de korte termijn betreft.
Wat wilt u: gelijk of geluk?

