Denkstijlen
Bron: Bas Rosenbrand

Ik tegen de ander

Ik of de ander

Ik en de ander

Ik ben de ander/
Wij zijn ons

Radicaal

Mentaal

Sociaal

Integraal

Volgzaam

Competitief

Coöperatief

Co-creatief

Samenwerking

Beginner

In ontwikkeling

Gevorderd

Expert

Drijfveer

Controle:
Macht en invloed houden

Winnen:
Beter zijn dan anderen

Persoonlijke ontwikkeling:
Jezelf ontwikkelen

Ontwikkeling voor het welzijn van
iedereen:
Ons ontwikkelen

De ander

De ander is een bedreiging

De ander is een concurrent

De ander is een partner

De ander is een verrijking

De realiteit

De realiteit moet hetzelfde
blijven

De realiteit:
het is nu eenmaal zo…

De realiteit:
kan veranderd worden

De realiteit:
is altijd in verandering

Eénrichting

Wedstrijd, debat of discussie

Uitwisseling van informatie

Uitwisseling van perspectieven:
bouwen aan gezamenlijk inzicht

Houding

Ik heb gelijk, jij hebt geen
gelijk

Ik heb meer gelijk dan jij

Ik heb gelijk en jij hebt gelijk

Er ‘is’ gelijk

Spreken

Zenden

Overtuigen

Delen van informatie

Delen van ervaring

Luisteren

Niets zeggen

Innerlijk analyseren en
bekritiseren

De ander proberen te
begrijpen

De ander proberen te begrijpen,
inleven/empathie

Communicatie &
organisatie
Vorm van communicatie

Intentie van vragen stellen
Communicatie is effectief
als…
Besluitvorming
Oplossing van conflict
Behoeften
Verantwoordelijkheid

Checken:
Ter verantwoording roepen:
doet de ander wat ik wil dat hij bevragen in hoeverre de
doet?
argumenten juist zijn

De ander beter proberen te
begrijpen

Vragen stellen die opkomen (en
die van waarde zijn voor jou en
het geheel)

De ander doet wat hem is
opgedragen

Wanneer je de ander
overtuigd hebt van jouw
standpunt

Wanneer je elkaar begrijpt

Wanneer je een oplossing
gevonden hebt en de relatie
versterkt of bevestigd is

Een persoon bepaalt voor de
rest

De meeste stemmen gelden

Alle stemmen gelden

Het besluit ontstaat uit het
proces, diversiteit in vormen

Recht van de sterkste:
vechten en straf

Volgen van de procedure bij
overtreding:
straf/consequentie

Bemiddeling tussen twee
partijen

Herstel van relatie/verbinding:
Vinden van onderliggende
intentie

Ik wil alles, jij krijgt niets

Ik wil meer dan jij

Ik heb iets nodig en jij hebt
iets nodig

We delen wat nodig is

Verantwoordelijkheid is doen
wat de ideologie van je vraagt

Verantwoordelijkheid is doen
wat de samenleving van je
verwacht

Verantwoordelijkheid is je
eigen leven leven

Verantwoordelijkheid is zorg
dragen voor jezelf
en het grotere geheel

