
Hoe spreken we 
elkaar aan?

En hoe vooral niet ...



Hoe jullie elkaar willen aanspreken en hoe ook
vooral niet, is helemaal aan jullie. Ik geef wel een
paar tips, zoals benoemd in de video. En wat
systemen die je zou kunnen inzetten.

Tips 
Spreek elkaar bij voorkeur niet aan waar anderen bij
zijn. Dat voelt ongemakkelijk voor alle betrokkenen.
Stem af via welk medium, op welke momenten en
met welke toon je het prettig vindt aangesproken te
worden. Wel of geen humor? Alles opsparen of het
gelijk aangeven als je iets ziet?  Etc.

Systemen
Je kunt natuurlijk voor het ouderwetse schema aan
de binnenkant van het keukenkastje gaan. Maar er
zijn ook apps die je kunt inzetten. Bijvoorbeeld Our
Home, vooral gericht op gezinnen met kinderen. Je
kunt ook een app gebruiken die niet specifiek voor
het huishouden bedoeld is, maar gewoontes aanleert.
Bijvoorbeeld Done! Agenda apps als FamilyWall
hebben ingebouwde gedeelde lijstjes en een
chatfunctie. Misschien willen jullie elkaar alleen 'in
app' aanspreken? Oh en vergeet de mogelijkheden
niet van systemen die je misschien al gebruikt. Zoals
Google Calender, Evernote of Notion. 

Tips!

http://ourhomeapp.com/
https://thedoneapp.com/
https://www.familywall.com/index.html?noautologin


Disclaimer
Alhoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten,
onvolkomenheden of onjuistheden in deze uitgave. Bovendien kan de auteur
niet garanderen dat de inhoud van de uitgave actueel is.

Bovendien kan informatie en kunnen adviezen in deze uitgave niet beschouwd
worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
schade als gevolg van het gedeeltelijk of geheel of onjuist toepassen van de
informatie en adviezen uit deze uitgave.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van
uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet. Dat begrijp je vast wel. Wil je
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website of vraag het even via een DM. Dan is er niks aan de hand.


