Communicatie in teams in crisistijd

Talent2Share leert teams inzicht geven in wie de
teamleden zijn, hoe ze dit kunnen accepteren, zodat zij
hun mogelijkheden nog beter kunnen benutten. We
helpen zowel organisaties als mensen. Wil jij jouw
potentieel optimaal benutten? Of wil jij binnen jouw
organisatie je menselijk kapitaal optimaal benutten,
waardoor je rendement toevoegt aan organisaties?
Neem dan contact op met Talent2Share.
www.talent2share.nl | Annemiek@talent2share.nl | 06-15634393
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Communicatie tips

1. Zorg voor een veilige omgeving.
2. Neem dagelijks contact op met jouw medewerkers / collega’s.
3. Start een overleg met een check-in.
4. Wees nieuwsgierig
Doorvragen, doorvragen en nog eens doorvragen. wees nieuwsgierig en check of je begrijpt wat
iemand wil zeggen. Of jullie het zelfde bedoelen.
5. 1 woord maakt een groot verschil.
Ja maar versus Ja en … Gebruik vanaf vandaag alleen nog maar Ja en, vergis je je, geen
probleem corrigeer je zelf direct en zeg. Ja en
6. Vraag wat er leeft bij een ander en deel wat bij jou leeft.
7. Benadruk de sterke kanten van elkaar.
Maak gebruik van elkaars sterke kanten. Geef elkaar ook complimenten daarover.
8. Spreek af welke tools jullie waarvoor gebruiken. De een heeft die structuur nodig en een ander
kan die structuur realiseren. Maak daar gebruik van.
9. Niet iedereen is zich bewust van tijd.
Stuur een berichtje als je start, zet zelf een wekker in je telefoon.
10. Wees helder wat je verwacht en check of dit goed is overgekomen.
11. Heb begrip voor elkaars situatie en de (on)mogelijkheden die dat met zich meebrengt.
12. Blijf dingen vieren! Successen, taken die zijn afgerond, een belangrijke dag voor iemand.
13. Humor is een krachtig middel, zeker als er een veilige omgeving is en je ook vrij bent in het delen
van je zorgen.
14. Zorg ervoor dat je blijft communiceren op verschillende wijze en ken de voorkeuren van je
collega’s hierin. Zo komt je boodschap ook echt over.
15. Ga je eigen thema’s aan, reflecteer de dingen die jou raken, waar je geïrriteerd over bent. Je zult
groeien als mens en hebt daarmee een positief eﬀect op je omgeving.
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Wij ondersteunen teams waarbij mensen optimaal inzetbaar zijn.

