mijn
conclusie

gedrag

zijn
conclusie

gedrag
DOEN

DOEN

wissel
names
aan
DENKEN

a a n n a m es

DENKEN
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mijn
interpretatie

VOELEN

mijn
waarneming
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FIGUUR 1
© Gytha Heins10 Twee brillen, twee waarheden.

zijn
waarneming

VOELEN

zijn
interpretatie

DE ANDER
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geen ontvangst

Ik ben bereid
mijn waarheid
te spreken

MIJN VERHAAL
het echte gesprek

ONS VERHAAL

woorden (uit)wisseling

JOUW VERHAAL

geen contact

geen signaal

ik ben bereid naar
jouw waarheid
te luisteren

FIGUUR 2
De weg naar transparantie en een volwassen samenwerking © Gytha Heins.

Ruimte geven

Uitspreken

Autonomie
en
vrijheid

Grenzen stellen

Aanspreken

Veiligheid
en
helderheid

FIGUUR 3
Aanspreken gaat over het herstellen van de balans tussen ruimte geven en grenzen
stellen © Gytha Heins.
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de norm (of grens)

afwijking

feit (voor hem)
fout (voor jou)
FIGUUR 4
Aanspreken kan niet zonder afspreken78

bekend zelf

onbekend zelf

bekend ander

het speelveld

blinde vlek

onbekend ander

privé

onbekend

jezelf laten kennen

Aanspreken

FIGUUR 5
Verbeter de samenwerking door het speelveld te vergroten92 © Gytha Heins.
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Als je de twee typen aansprekers en aangesprokenen combineert, krijg je
het volgende schema:
frustratie

AANGESPROKENE

‘spons’

‘(oude)
boom’

vertrek

leren

misverstand
‘behoedzame
spreker’

conﬂict
AANSPREKER

‘ﬂapuit’

FIGUUR 6
Twee typen aansprekers, twee typen ontvangers en het eﬀect van hun interactie
© Gytha Heins.

7 – De mindshift en andere tips voor aansprekers

Gesprek

Aanspreekbaar

ONZE MENSELIJKE NATUUR/INSTINCT

– Frequentie
– Timing
– Medium
– Manier/Toon
– Setting
– Hoe het de vorige keer ging

Hoe

Bereid aan
te spreken

De factoren die het aanspreekgedrag en het eﬀect daarvan beïnvloeden © Gytha Heins.

FIGUUR 7

De gebeurtenis
Hoe groot is de afwijking t.o.v.
de gemaakte afspraken?
Oorzaak onvoldoende
inspanning of onvermogen?
Relatie met de aangesprokene
Hoe dichtbij
Machtsverhouding
Respect en vertrouwen
Perceptie over hoe aardig
(ontvankelijk)
Persoonlijke kenmerken
Aanleg
Sexe
Overtuigingen
– Zin van uitspreken
– Hoe mensen leren
Angstgevoeligheid
Zelfbeeld
Zelfvertrouwen
Werk
Fase in loopbaan
Rol
Ambities

AANSPREKER

CONTEXT ORGANISATIE

Relatie met de aanspreker
Hoe dichtbij
Machtsverhouding
Respect en vertrouwen
Persoonlijke kenmerken
Aanleg
Sexe
Overtuigingen
– Zin van kritiek
– Hoe ik leer
– In hoeverre ik kan veranderen
Angstgevoeligheid
Zelfbeeld
Zelfvertrouwen
Schuldopzuiger of
Schuldafschuiver
Werk
Fase in loopbaan
Rol
Ambities
Eerdere beoordelingen

AANGESPROKENE

(o.a. bedrijfscultuur, voorbeeldgedrag top, leiderschapsstijl, beoordelingssysteem)
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