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respect, vertrouwen, tolerant, eerlijkheid, communicatie

goed inzien waar ieders kracht ligt

rode loper uitgooien naar anderen

communicatie, samen doen, luisteren, gevoel

Waarde toevoegen aan elkaar

verbinden met respect en vertrouwen

respect en kijken naar win/win

om niet oordelend te luisteren

vrijheid in verbondenheid

verschillende persoonlijkheden op de juiste wijze in te zetten

durven, vertrouwen, zoeken naar gemeenschappelijke ambities

Vertrouwen en veiligheid, mening durven uiten

luisteren begrip doorgaan plezier succes

het ontstaan van energie!

ieder focust op eigen expertise

belangen erkennen voor een win-win-situatie

delen, genieten,vertrouwen, loslaten, gunnen

elkaar aanvoelen & aanvullen 

balans vinden in elkaars kwaliteiten

elkaars talenten te (h)erkennen

voelen

de beste kwaliteiten uit jezelf en anderen halen

commitment zonder verwachtingen

elkaar echt horen en begrijpen

te verbinden, de ander iets te gunnen

op elkaar kunnen bouwen

door te geven, te ontvangen

win-win oplossingen te bedenken

verschillen in mensen optimaal benutten

luisteren, tong afbijten, creatief, geduld

doel pro-actief begrip verbinding talent

elkaar begrijpen + gezamenlijk doel

respect en wederzijds vertrouwen

genieten van proces, tevreden klanten

balans vinden tussen verschillende belangen

kunnen inleven in de ander

om je ego los te laten

hetzelfde doel hebben en versterken

een mooi resultaat boeken



het beste van elkaar naar boven te halen

je eigen overtuigingen loslaten

iedereen de floor geven

het beste in elkaar naar boven halen

de positieve krachten bundelen

Alle talenten eruit uithalen

wederzijds vertrouwen en wederkerigheid opbouwen

een originele uitvoering

elkaars belang te blijven zien

de ander de kansen laten begrijpen

verkennen, verbinden, verdiepen, verfrissen

vertrouwen, gezamelijk doel, synergy, plezier

luisteren naar de ander

plezier creeëren

creatief vooruitgang boeken

van elkaars kracht gebruikmaken en elkaar wat gunnen

aandacht, luisteren, ruimte, aanvullen, energie

dat je hoort en je gehoord voelt

miscommunicaties proberen te voorkomen

communicatie!

het maximale 'eruit halen'

de basis van Vertrouwen leggen

de ander werkelijk willen ontmoeten


