
 
 

Oma Anna was een oen en smeerde zich onder invloed van LSD dik in met Nivea 
 
Bizarre kop boven deze tekst he? Oma Anna was een oen en smeerde zich onder invloed van 
LSD dik in met Nivea. Schrik niet, maar let eens op de gebruikte woorden. Ze staan allemaal 
als afkorting voor een ezelsbruggetje voor effectieve communicatie. Even de aandacht 
trekken, hoort daar ook bij. Hieronder staan deze afkortingen uitgelegd. Ze hebben wat 
overlap, maar he, de kracht van herhaling. 
 
• OMA: Neem oma niet altijd mee. 

Laat Oordelen, Meningen & Adviezen eens achterwege en luister met open houding. We 
zijn zo gewend om alleen te luisteren om van repliek te kunnen dienen. Hoor de ander 
vaker gewoon aan en vraag door zonder te snel met een oordeel te komen. Of beter 
gezegd: We hebben twee oren om mee te luisteren en slechts een mond om mee te praten. 
Niet voor niets in die verhouding. 

• ANNA: Anna mag daarentegen vaker mee. 
Anna staat voor Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Een stapje verder als het niet oordelen 
van OMA: neem niet zomaar aan dat je het begrijpt. Herhaal en vraag na of je het goed 
hebt begrepen. 

• OEN: Wees een oen. 
De kracht van de nar. Open, Eerlijk & Nieuwsgierig. Een open houding, klaar, 
nieuwsgierig en oprecht bereid om te luisteren en de ander zijn verhaal te laten doen. 

• LSD: 
Een bekende voor de meeste communicatieadviseurs en gespreksbegeleiders. Luisteren, 
Samenvatten, Doorvragen. Deze lijkt op ANNA. Herhaal en vat samen wat de ander heeft 
gezegd, vraag of je het zo goed hebt begrepen en vraag daarna verduidelijking waar nodig. 

• DIK: Maak je niet dik. 
Kritiek geven is makkelijk. We zijn snel geneigd de nadruk te leggen op wat mis ging bij 
projecten en gesprekken. Terwijl dat soms maar een klein onderdeel is. Natuurlijk kun je 
daarvan leren, maar vergeet niet te kijken naar wat juist goed ging. 

• NIVEA: Smeer nivea. 
In lijn met ANNA & LSD staat Nivea voor Niet Invullen Voor Een Ander. We zijn snel 
geneigd andermans zinnen in te vullen en zelf betekenis te geven aan gedrag van een 
ander. Omdat je iemand al langer kent of simpelweg door het ontbreken van genoeg 
informatie. Kortom: vraag na… 
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