OPINIE

A E I F U

De F is de meest onregelmatige letter
qua vorm en loopt niet synchroon. De F
is de enige die verwijst naar ‘the Fword’ en staat te ver in het rijtje volgens
alfabetische volgorde. Je moet er een
klinker voorzetten om het goed uit te
spreken.

Effectieve samenwerking ligt aan de
basis van het succes van elke organisatie. Er valt nog veel winst te behalen in
teams die effectiever kunnen samen
werken. Daar hoort dan wel het juiste
gedrag bij. Laten we eens een succesvoorwaarde onder de loep nemen.
Welke van de volgende letters hoort
niet in het rijtje thuis? A E I F U. En
waarom? Denk even goed na voordat je
verder leest.

De Waarheid?

De U is de enige letter in ronde vorm.
Het is een beleefde letter. Als het regent loopt deze letter vol water. De U
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Het eerste antwoord is vaak “F’, omdat
komt niet voor in het woord alternatief.
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dit de enige medeklinker is. Dit is een
De U is de enige letter die voorkomt in
en medemens
grammatica-achtergrond. Met het uithet tweede gedeelte van het alfabet.
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stel van je oordeel zijn alle soorten antKortom: er is dus niet één waarheid. Er
woorden mogelijk. Let maar eens op.
zijn meerdere waarheden. Hoe vaak
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Kijk nog eens goed, er zijn verschillenoordeel, beoordeel, veroordeel jij waarde invalshoeken en alle antwoorden zijn
bij je jouw belevingswereld in acht hebt
mogelijk.
genomen en je onvoldoende hebt verplaats in een ander of in de situatie. Effectieve samenwerking
is het meest succesvol wanneer je perceptie kunt toepassen,
Effectieve samenwerking
je kunt waarnemen door de ogen van een ander. Het voorDe A heeft een omsloten ruimte. De A is de eerste letter van
komt misverstanden en conflicten en leidt tot betere comhet alfabet. Je moet je mond helemaal open doen om de A
municatie.
goed uit te kunnen spreken. De A heeft twee beentjes op de
grond. Als je de A op zijn kop zet valt die om.

Perceptie

De E heeft drie horizontale strepen. Op zijn kant is het een M
of een W. De E is open aan de rechterkant en de E is de helft
van letter 8.
De I/i is de enige met een puntje (in klein geschreven). De I
staat te vroeg in het rijtje als je alfabetisch kijkt. De I/i is de
smalste letter en de enige letter in het midden. In het Engels
is I/i een woord en de I/i komt niet voor in het woord UEFA.

Succesvoorwaarde is dus goed kunnen luisteren, geen aannames doen, je verplaatsen in een ander of in de situatie is een
grootse eigenschap. Die omstandigheid zit dus in de mens
zelf, goed luisteren en geen aannames doen geeft aantrekkingskracht in plaats van afkeer. Het onderscheidt goede office-managers van office-managers, goede verkopers van normale verkopers, grootse leiders van middelmatige leiders,
het onderscheid uiteindelijk jou!
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