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RICHTLIJNEN aandachtig luisteren en spreken 
 

Waardering: Laat de ander haar/zijn verhaal vertellen en waardeer dat zij/hij zich uitspreekt. 
Waardeer de stiltes en het zwijgen. Geef elkaar de ruimte. 

Luister: Luister met respect. Onderscheid hetgeen gezegd wordt van wat je zelf 
(daarover) denkt. Laat los. Wees met je aandacht bij de ander. 

Diversiteit: Verwelkom verschillen als mogelijke bron van creativiteit. 

Nieuwsgierigheid: Kies voor verkenning, verdieping of leren boven overtuigen. 

Oprechtheid: Ga voor onderlinge oprechtheid en blijf bij de kern van wat gezegd wil worden. 

Verantwoordelijkheid: Spreek vanuit eigen beleving en daarvandaan in de ‘ik’ vorm. 

Veiligheid: Spreek vanuit gelijkwaardigheid en houdt vertrouwelijk wat hier ter tafel komt. 
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