
Workshop “First Impressions Count” 

Hallo! Het was tof om jullie op de workshop te zien.  Hier is de samenvatting van tips
die ik heb beloofd.  Start  met oefenen en je zal resultaat zien!
 
Denk eraan om je focus op de andere persoon te richten:  mensen zullen je graag zien
als je de eerste bent om hen  jouw aandacht te schenken.  Er zullen genoeg kansen zijn om
over jezelf te spreken aangezien het gesprek verder gaat. Wat gebeurt wanneer je mensen ontmoet
die slechts over zichzelf spreken en geen interesse tonen in wie je bent en wat je doet?  Misschien zijn ze
bezorgd, of proberen ze  indruk te maken.  Wees vriendelijk en geef hen een andere kans.

Wat nu voor jou van belang is,  is dat je je bewust bent van de psychologie van eerste ontmoetingen
en je deze know-how gebruikt om aan je eigen interpersoonlijke vaardigheden te werken. 
Het is eenvoudig: focus op het goed voelen van de andere persoon, en je zal je empathie en pro-sociale
bekwaamheden verbeteren.
 
De eerste momenten zijn kostbaar. Verspil die niet met klachten over het slechte weer of het drukke verkeer. 
De 4 universele sociale geschenken die je moet weten zijn:
        1. Verbinding: hebben wij wat gemeenschappelijk?
        2. “Uplifting”gevoel: kies een positieve onderwerp
        3. Appreciatie: maak een compliment(je)
        4. Informatie: zeg iets nuttig

Deze “universele geschenken” werken als je niet overdrijft.  Je moet ook rekening houden met de culturele
context.  In sommige landen en omstandigheden zijn complimenten OK, in andere moet je meer voorzichtig zijn.
 
De 7 principes die in het eerste gesprek van belang zijn: 
(volgens Ann Demarais & Valerie White in "De eerste indruk" (Het Spectrum B.V., 2004) 
        1. Toegankelijkheid:  ben ik gemakkelijk te benaderen?
        2. Het tonen van interesse: wat is werkelijk belangrijk voor de andere?
        3. De keuze van onderwerp: eenvoudig is best, spreken “met“ versus het spreken “tegen“
        4. Eerlijkheid:  hoeveel authenticiteit kan ik delen? 
        5. De dynamiek van de toespraak: is mijn ritme in sync?  Spreek ik te snel of te traag?
        6. Sociaal interactie type:  Bezorgd? Vermijdend? Voel ik me beter of slechter dan anderen?
        7. „Subtiel“ “sex appeal”: hoe aantrekkelijk voel ik me?

Je moet ook al deze principes in perspectief zetten: niet iedereen moet van je houden en je moet ook niet
iedereen aardig vinden. Dit zijn hulpmiddelen die de kansen verhogen dat je een gunstige indruk creëert,
zodanig dat je de andere persoon beter kan  leren kennen.  Dan pas begint het echte werk! 
Een goede eerste indruk zal de basis zijn om een harmonische verhouding voor te bereiden, 
waar je jezelf kunt zijn en tonen wat je graag zou willen delen.
 
Veel dank voor het bijwonen van de workshop.  Bedankt voor het geschenk van jouw aandacht!  
We hadden niet veel tijd om persoonlijke ervaringen te bespreken, maar als je vragen hebt aarzel niet om
me bij wisergems@gmail.com te schrijven en ik zal ze in alle vertrouwelijkheid antwoorden. 
 

"People will forget what you said, people will forget what you did, but they will never forget the way you made them feel" - Maya Anyelou
 

Mirna Hidalgo - Training and Coaching
www.wisergems.com 
Leading and Living Wisely


