
	  
1. JA	  MAAR	  wordt	  JA	  EN	  en	  vermijd	  NIET!!	  
2. Doseer	  je	  informatie:	  less	  is	  more	  
3. Beoordeel	  wat	  speler	  DOET,	  niet	  hoe	  hij	  IS	  
4. Jouw	  waarneming/gevoel	  kan	  niemand	  

	  tegenspreken	  
5. Feiten	  zijn	  veiliger	  dan	  interpretaties	  
6. Positieve	  communicatie	  is	  80%	  nonverbaal!	  
7. Communiceer	  rechtstreeks	  
8. Geef	  oprechte	  complimenten	  
9. Wat	  gaat	  er	  goed?	  Wat	  is	  wél	  aanwezig?	  
	   Hoe	  kunnen	  we	  dit	  oplossen?	  
	   Zoek	  uitzonderingen	  en	  wat	  vooraf	  ging!	   	  
10. Ontkracht	  als…dan…	  en	  voorspellingen.	  
	   Is	  het	  een	  feit?	  Zoek	  de	  uitzondering!	  
11. Stel	  open	  vragen,	  laat	  stiltes,	  stimuleer	  LT	  visie	  
	   (Wat	  ging	  goed?	  Wat	  denk	  jij?	  Wat	  heb	  je	  nodig?	  
	   Hoe	  voel	  je	  je	  hierbij?	  Wat	  moet	  verbeterd	  worden?	  
	   Waaraan	  draagt	  dit	  bij?)	  
12. 1	  op	  1	  verhouding	  positieve	  en	  negatieve	  feedback	  
13. Schaalvragen	  (1-‐10)	  om	  te	  vragen	  hoe	  goed	  iets	  gaat	  
	   Zo	  komt	  focus	  op	  vooruitgang.	  
14. Stimuleer	  positief	  denken	  
15. Communiceer	  taakgericht	  
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