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Inlevend met empathie luisteren
Lezen en schrijven zijn vormen van communicatie evenals spreken
en luisteren. Het zijn in feite de vier basis typen van communicatie.
Als we bedenken hoeveel uren we dagelijks besteden aan minstens
een van deze vier dingen, dan rechtvaardigt dat inspanningen om
vaardigheid te ontwikken om ze goed te doen. Vooral ook omdat die
vaardigheid absoluut kritisch is voor onze effectiviteit.
Goed kunnen communiceren is in het leven een
erg belangrijke, zo niet
de belangrijkste vaardigheid. We spenderen de
meeste van onze wakende uren aan communiceren. Jaren zijn opgegaan
in leren lezen en schrijven en spreken. Maar
what about listening?
Welke training of educatie is ons gegeven om
ons in staat te stellen zo
te luisteren dat wij daadwerkelijk diep een ander
kunnen begrijpen vanuit
zijn/haar eigen referentiekader? Slechts weinigen zijn getraind in luisteren. Voor een effectieve interactie met een
ander zal je die andere
eerst moeten begrijpen.
De sleutel tot het beïnvloeden van een ander is
je voorbeeld en je actu-
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eel gedrag. En je voorbeeld
vloeit natuurlijk voort uit je
karakter oftewel de persoon
die je werkelijk bent. Niet
wat anderen zeggen dat je
bent of wat je voorgeeft te
zijn of wat je me wilt laten
geloven dat je bent. Je
karakter heeft een constante uitstraling en communicatie. In the long run is het
altijd het karakter van
iemand dat ons hem/haar
doet vertrouwen of wantrouwen. Het is voor iedereen,
maar vooral voor leidinggevenden noodzakelijk de
vaardigheid te ontwikkelen
van inlevend luisteren oftewel luisteren met empathie.
In de schoen gaan staan
van de ander en wel op
basis van karakter dat inspireert tot openheid en vertrouwen. Stephen R. Covey
stelt dat dit een van de
zeven gewoonten of habits

is van ‘highly effective people’. Hij zegt het zo: ‘Seek
First to understand and then
to be understood’. Helaas
proberen de meeste mensen
zelf eerst begrepen te worden. Ze luisteren niet echt
met de intentie te begrijpen
maar met de intentie te antwoorden. Wie luistert met
empathie probeert de ander
eerst te begrijpen en wel vanuit diens referentiekader.
Empathie is geen sympathie.
De essentie van luisteren
met empathie is niet dat je
eens bent of sympathiseert
met de ander maar dat je de
ander zowel emotioneel als
intellectueel
begrijpt.
Seeking First to understand
is niet gemakkelijk. Om het in
medische termen uit te drukken kom het neer op eerst
diagnosticeren alvorens een
recept uit te schrijven. RMD
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Een ieder die van huisvlijt naar klein

BEKENDMAKING

ondernemerschap wil gaan.
Tijdens de training ontwikkelt u de nodige vaardigheden om grondstoffen te
verwerken tot veilig voedsel

Training in voedselverwerking

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
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Stichting Business Innovation Suriname
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (in het gebouw van KKF)
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Heeft U een
vergunning Nodig?
Moet uw vergunning verlengd worden?

43017
43018

Opleidingsinstituut

Wij besparen u het hele loopwerk en kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers het proces van
aanvraag tot verkrijging van de vergunning.
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Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311
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Mariestraat 37

Autobusbedrijf

43087

STANLEY BAJA

Badoellaweg 21

Taxibedrijf

43096

TOBIE TAXI SERVICE

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

43100

N. SEDOC

Jerrystraat 17

Importeur

43106

NEW BRANDS CONSULT

Henkielaan 40

Adviesbureau

43109
43111
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Magentaweg 94

Aannemer
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Het Caricom en ACP Multi Environmental A greements (MEA’s) project, was
een van 11-13 oktober j.l. gehouden workshop om regionale milieu-activisten/deskundigen te helpen zich voor te bereiden op een van 2-17 Decembers
a.s. in Cancun (Mexico) te houden BIO-Diversity COP. COP staat voor
Conference of the Parties (COP) to the Convention on Biological Diversity
(CBD). Aan deze conventie zullen meer dan vijfduizend participanten uit 196
landen meedoen. De voorbereidende workshops hebben de participanten uit
onze regio vertrouwd gemaakt met de COP agenda en de issues waarover
gediscussieerd en onderhandeld zal worden. Hierdoor zullen zij in staat zijn de
meest relevante issues inzake hun nationaal en of regionaal belang te identificeren en te analyseren. De participanten in de workshop hebben ook kunnen
profiteren van opfristrainingen in het onderhandelen van multilaterale milieuovereenkomsten. De Convention on Biological Diversity (CBD) dateert van 1993
en alle onafhankelijke lidlanden van de Caricom zijn partij in deze conventie.
Doelstelling van deze conventie is het conserveren van biodiversiteit, duurzaam
gebruik ervan en de eerlijke en rechtvaardige verdeling van de voordelen uit het
gebruik van genetische hulpbronnen. Het thema van de COP betreft voor dit
jaar, integratie van conservering van biodiversiteit en duurzaam gebruik in de
sectoren agricultuur, bosbouw,visserij en toerisme, die vitale economische sectoren zijn in de Caribische Gemeenschap. De Caricomlanden zijn ook sterk
geïnteresseerd in items die gerelateerd zijn aan biodiversiteit en klimaatsverandering, biodiversiteit en gezondheid en de invasie van vreemde species zoals
bijvoorbeeld de lionfish.

43030

Indira Gandhiweg 229

Landbouwbedrijf, Importeur,
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Taxibedrijf
Servicebureau, Copieerbedrijf
Winkelier
Uitzendbureau

Adviesbureau
Servicebureau
Importeur, Exporteur

Ondernemersavond

KKF INFO

CITAAT
“Onze attitude t.o.v. anderen en de natuur is grotendeels gebaseerd op opinies en
emoties die wij als kind onbewust geabsorbeerd hebben van ons milieu. Tradities
en geërfd talent, neiging en begaafdheid vormen ons. En hun invloed op ons
gedrag en overtuigingen is sterker dan die van onze bewuste gedachten, gevoelens, spreken, doen en laten.” (Albert Einstein)

Taxibedrijf

Bekijkt u onze programma, KKF Info, elke
dag op SCC - TV channel 20.2
Ti j d : 1 8 . 3 0 p m

Onderwerp: Ondernemers praten met elkaar
Inleider: Dhr. A. Padarath
Locatie: KKF-Conferentiezaal
Prof. W. J.A. Kernkampweg 37
Datum: dinsdag 01 november 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

