OP ÉÉN LIJN IN JE BEDRIJF, DAAR MOET JE IN BLIJVEN INVESTEREN!
Hoe pak jij met jouw mensen na de zomer de draad naar succes weer op?
Langs elkaar heen communiceren
Zodra mensen met elkaar aan de praat raken ontstaan er verschillende
gesprekken tegelijkertijd: het gesprek met elkaar en per persoon eentje
met zichzelf. Als je daar geen aandacht aan schenkt, geeft ieder op zijn
eigen houtje betekenis aan wat wordt uitgewisseld, zonder bij de ander te
checken hoe die het ziet. Je communiceert, kiest en handelt langs elkaar
heen en hebt daar geen erg in. Met alle misverstanden van dien.
 Succesvol en plezierig samenwerken naar betere resultaten staat of
valt bij ieders alerte bewaking van de grens tussen het gesprek met
elkaar en wat zich in je eigen hoofd afspeelt!
Persoonlijke interviews
Ik kan je helpen om met jouw partners en/of medewerkers op één lijn te
komen over resultaten, afspraken, verwachtingen en onderliggende
waarden. In persoonlijke interviews onderzoek ik wat ieder nodig vindt
en/of nodig heeft en hoe men inschat wat de ander bezighoudt. Op basis
van de informatie die vrijkomt en de adviezen die ik erbij geef gaan jullie
met elkaar in gesprek en leg je de gezamenlijke koers voor de komende
periode vast. Als je wilt coach ik jullie daarbij en geef ik handvatten om
ook in de verdere toekomst op één lijn te blijven.
Resultaat: meer bereiken door nieuw gemeenschappelijk startpunt
Afstemmen wat ieder bezighoudt en daar afspraken over maken, waar
ieder zijn eigen punten in terug ziet komen, maakt mensen meer
betrokken en motiveert hen om opener en eerlijker te communiceren.
 Door met elkaar een gemeenschappelijk startpunt te creëren, dat
(weer even) vrij is van versluierende aannames, misverstanden en
oordelen, werk je makkelijker en plezieriger samen naar betere
resultaten!
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