op de werkvloer

‘Echt
luisteren
betekent je
ego aan de
kant zetten’
Je kunt ze zomaar tegenkomen op evenementen, congressen, beurzen
en feesten: de Meisjes van het Compliment. In hun opvallende kostuums
zorgen ze ervoor dat je je als gast uniek en gewaardeerd voelt. Dat
klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Suzanne Penning (40) en
Frances Gallimore (36), twee van de in totaal twintig Meisjes, vertellen
over het geheim achter een goed compliment.
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Het begon ooit als een ludieke act op een feestje.
Frances Gallimore werkte als actrice op een
bedrijfsborrel met als doel de aanwezige werknemers
een goed te gevoel geven. Ze installeerde zich als
toiletjuffrouw aan een tafeltje bij de wc’s, waar
voorbijgangers één minuut gratis hun hart mochten
luchten. ‘Na een tijdje stonden er echt rijen mensen bij
die wc’s’, lacht Frances. ‘Het enige wat ik deed was een
luisterend oor bieden, mensen het gevoel geven dat ik
daar speciaal voor hen zat. Dat leverde zoiets moois op
dat ik dacht: hier moeten we iets mee.’

op de werkvloer

‘NA EEN TIJDJE
STONDEN ER
RIJEN MENSEN
BIJ DE WC’S’

Het idee sloot naadloos aan bij de missie van Flirt

ADVERTENTIE 4

Company, een coachingsorganisatie die trainingen en

Op weg naar een belangrijke afspraak kwam haar trein

workshops biedt waarin persoonlijke aandacht en

midden in een tunnel tot stilstand. Daar bleef hij

waardering de belangrijkste ingrediënten vormen.

vervolgens drie kwartier lang staan. ‘In die tunnel was

‘We willen de werkvloer menselijker maken’, vertelt

er geen netwerkontvangst’, vertelt ze. ‘Niemand kon dus

Suzanne Penning, coach en eigenaar van Flirt Company.

bellen, appen of internetten. Daardoor werden de

‘In mijn trainingen laat ik zien hoe je je werknemers de

reizigers als het ware gedwongen om contact te maken

erkenning geeft die ze verdienen.

met elkaar. Ik heb in die drie kwartier de meest

Het is wetenschappelijk bewezen dat dit de werkstress

interessante gesprekken gevoerd, gewoon door de

verlaagt en het werkplezier verhoogt. Maar hoe mooi

afwezigheid van sociale media op mijn telefoon.’

zou het zijn als iedereen dit zou toepassen, ook buiten

Suzanne knikt. Hoewel ze ook de voordelen van het

de werksfeer? Dat is wat de Meisjes van het Compliment

internet en sociale media ziet, is ze ervan overtuigd dat

uitdragen. En het werkt, je ziet mensen opfleuren als je

persoonlijk contact tussen mensen de basis vormt voor

ze een paar minuten van je tijd gunt.’

meer positiviteit in de wereld. ‘Het draait allemaal om
verbinding. Met de Meisjes van het Compliment willen

TUNNEL

we laten zien hoe je die tot stand brengt.’

Wat tien jaar geleden begon als een leuk idee, is
inmiddels uitgegroeid tot een serieus netwerk van

GEEN ECHTE MEISJES

twintig Meisjes en drie Mannen van het Compliment.

Het klinkt heel gemakkelijk: iemand een compliment

Opdrachten vinden plaats in heel Nederland, op Ibiza

geven. Toch blijken er goede en minder goede

en sinds twee jaar ook in België. ‘We groeien, doordat

complimenten te bestaan. Suzanne legt het uit: ‘Een

er steeds meer vraag is naar positiviteit’, vertelt Suzanne.

compliment geven over iemands uiterlijk ― “Wat heb je

‘In onze samenleving zijn we het verleerd om elkaar te

mooie blauwe ogen” of “Wat heb je een leuke jas aan”

complimenteren. Zeker op de werkvloer, waar het al snel

― is aardig, maar de kans is groot dat degene tegen wie

vooral gaat om resultaten. Als Meisjes van het

je het zegt dit al vaker heeft gehoord. Complimenten die

Compliment herinneren we werkgevers én werknemers

gebaseerd zijn op specifieke elementen van iemands

eraan hoe waardevol het is om regelmatig verbinding

innerlijk raken veel dieper, openen iemands hart.’ Om dat

met elkaar te maken. We hopen iedereen te inspireren

soort complimenten te kunnen geven moet je kunnen

om dat vaker te doen, in zo veel mogelijk situaties.’

luisteren ― echt luisteren ― en binnen een paar minuten

Dat je hiervoor soms uit je comfortzone moet stappen,

het verhaal achter het verhaal kunnen horen. Hiervoor

blijkt uit een persoonlijke anekdote van Frances.

heb je een bepaalde mate aan levenservaring nodig.
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‘HET IS GEEN
TRUCJE DAT
JE KUNT
LEREN’

op de werkvloer

Dan gaat het vanzelf stromen. Mensen beginnen te
lachen, of worden juist onzeker. Wat er ook gebeurt,
ze laten altijd iets zien waar wij iets mee kunnen.’
Werknemers die het vanuit hun organisatiecultuur niet
gewend zijn om snel hun persoonlijkheid te laten zien
― zoals advocaten, notarissen of bankiers ― vormen voor
Suzanne en Frances de leukste uitdaging. ‘Zij zijn
afwachtend, willen eerst weten wat we precies komen
doen’, zegt Frances. ‘Ze willen als het ware eerst de
voorwaarden doornemen, voordat ze het gesprek met
ons aangaan. Maar als ze daar eenmaal mee instemmen,

zijn lichaamshouding was te zien dat hij niet op interactie

inhoudelijk gesprek over persoonlijke onderwerpen

met anderen zat te wachten. Frances begon een praatje,

kunnen voeren. De benaming Meisjes verwijst eerder

maar stuitte op weerstand. ‘Maar ineens kwam zijn

naar de luchtige ondertoon van de gesprekken. ‘We

vrouw naast hem zitten. Ik verlegde het gesprek naar

kijken naar mensen met de ogen van een kind ― een

haar en vroeg hoe het haar was gelukt om deze

meisje dus’, licht Frances toe. ‘Onbevangen, open en

gesloten man te laten smelten. En toen gebeurde het.

zonder oordeel.’

Hij moest lachen en er ontstond een prachtig gesprek

In korte, informele gesprekken verzamelen de Meisjes

over hun eerste ontmoeting en wat ze leuk vonden aan

input over hun gesprekspartner. Die schrijven ze op een

elkaar. De tekst op het kaartje wat ik hem gaf luidde:

complimentenkaartje, zodat mensen het thuis nog eens

“Je lijkt op het eerste gezicht misschien onbenaderbaar,

na kunnen lezen. ‘Vaak worden we op een bijzondere

maar je bent een ontzettend fijn en leuk persoon.” Aan

manier geraakt door wat er tijdens zo’n gesprek boven

het eind van het gesprek heeft hij me zelfs omhelsd.’

tafel komt’, zegt Frances. ‘Mensen zijn vaak blij verrast

Suzanne knikt: ‘Mensen vragen ons na afloop heel vaak

door wat wij in hen zien en nemen het kaartje als

hoe we dat toch doen. Alsof het een trucje is dat je kunt

cadeautje mee naar huis. Sommige mensen krijgen

leren. Maar dat is het niet. Het heeft gewoon te maken

tranen in hun ogen. Soms geeft iemand ook weleens

met oprechte aandacht. Blijkbaar zijn mensen dat

aan geen behoefte te hebben aan een compliment.

tegenwoordig niet meer gewend.’=

Dat mag ook, we laten iedereen in z’n waarde. Ook zijn
we altijd oprecht. Mensen hebben het meteen door als
je een rol speelt.’

Met meer dan 200 zakelijke workshops per jaar
helpt Flirt Company bedrijven, organisaties en

EGO AAN DE KANT

personen om de verbinding met zichzelf en anderen

Volgens Suzanne is dat één van de belangrijkste

te vergroten. Met de Meisjes van het Compliment

kenmerken van goed luisteren: jezelf even compleet

brengen ze op een ludieke en informele manier

opzij schuiven, zodat je je volledige aandacht aan je

meer aandacht en waardering op de werkvloer.

gesprekspartner kunt schenken. Frances vult aan:

www.flirtcompany.nl en

‘Echt luisteren betekent je ego aan de kant zetten, je

www.meisjesvanhetcompliment.nl

realiseren: het gaat niet om mij, het gaat om die ander.
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Foto’s

een man toeliep, die in zijn eentje op een bank zat. Aan

die van nature aanvoelen hoe ze het best een

Evelyne Hermans

Het zijn allemaal vrouwen tussen de 28 en 43 jaar oud,

Tekst

nieuwjaarsbijeenkomst van een advocatenkantoor naar

Meisjes van het Compliment

gebeuren de mooiste dingen.’ Ze vertelt hoe ze op een
Om die reden zijn de Meisjes geen echte meisjes.
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