Ervaar zelf
de kracht van
een goede
dialoog.

Beter in gesprek
Informatie vind je door het inlezen van de
QR code met je smartphone en op intranet:
Directie Personeel en Organisatie/ Projecten/
Idealoog/ Beter in Gesprek.

Beter in gesprek
met de Diadobbel

Of bezoek het Erasmus MC-leerportaal
Edu Plaza en ga meteen aan de slag.
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Zes tips
voor een
goed gesprek!

De kracht van een goede dialoog

Diadobbel
Het lijkt eenvoudig, een prettig en open gesprek
Toch valt dit niet altijd mee.
In het Erasmus MC willen we volwaardige arbeidsrelaties
met open gesprekken tussen collega’s en leidinggevende.
Deze dobbelsteen biedt zes tips voor een goed gesprek.

Laat je verrassen door te dobbelen of geef sturing aan een
gesprek door de dobbelsteen bewust neer te leggen op één
van de zes vlakken.
Met de tips evalueren jij en je gesprekspartner(s) samen het
gesprek.
Meer weten over hoe je een goed gesprek aan kan gaan?
Doe dan de E-learning module: Beter in Gesprek.

De kracht van een goede dialoog
1 LSD
De kunst van een goed gesprek zit ‘m in goed luisteren,
samenvatten en doorvragen.

2 Respect
De respectvolle benadering die jij wilt,
wil je gesprekspartner ook.

3 Open houding
De openheid in een gesprek brengt je verder. Maak
gevoelens en gedachten bespreekbaar, zodat je met
open vizier verder kunt.

4 Mogelijkheden zien
De focus op mogelijkheden brengt je in beweging.
Kijk eens vanuit een andere invalsthoek naar de situatie.
Denk Ja-en, niet Ja-maar!

5 Verantwoordelijkheid nemen
De energie komt van jou, jij bent aan zet.
Wacht niet af, maar neem het initiatief.

6 I-deal
De beste afspraak is een afspraak op maat, die aansluit
bij de behoefte van alle gesprekspartners.

Prettig en
open met
elkaar in
gesprek
Wil je meteen aan de slag? Ga naar de intranetsite van EduPlaza en log in.

