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Jan van Setten is net een Bert

Visscher en Remko Klasen is net een

Jochem Meijer, geweldige sprekers

Dansen. Mooi!

niveau van betrokkenheid

Beter de intrisieke motivatoren bij

de ander ontdekken

Motivatie

Leef!

Vragen ipv vertellen

Dansen!

Koop geen problemen, koop

oplossingen. Kracht van de stilte.

altijd blijven lachen

Niks

hoe je iemand kan beinvloeden

zodat hij/zij wel met je meewerkt

Zelf de slingers ophangen.

Onderzoek de persoonlijke

motieven

naar positieve redenering vragen,

niet naar wat je tegenhoud. En maak

het leven leuk! Kijk naar de intentie

van anderen en het gedrag van

jezelf.

met humor kom je een heel eind

Mensen meekrijgen doe je het best

op het motief van een ander
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beoordeel een ander ook eens op

intentie en jezelf op gedrag

Geweldig inspirerend!

Vragen stellen verwonderen en

nieuwsgierig

Weerstand is leerstand

Hoe was jou dag

Dansen! Jan = briljant!

Wat een geweldige humor en

zelfspot! geniaal

Overtuigen

Vakantie bestemming bespreken

Lachen is gezond

Blijf dansen!

“Oooohhh??”

Leef

Fantastisch!

Boeken bestellen van Jan

Hoe was jou dag schat?

Dans �

Dansen

Shuaaa

We zijn geen natte kranten

Lachen 😀

Lachend dansen

Dansen!!!

Verwarring is het voorportaal van

nieuwe inzichten.
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Wees minder interessant en meer

geïnteresseerd. Van intentie naar

gedrag want daar wordt je op

beoordeeld. “Dat vraag jij vast niet

zomaar” Van Waarom zou ik dat

doen naar Hoe zou ik dat doen.

Schoonheid zit van binnen (lach af

en toe om jezelf) Jan = een held!

,




