TRAINING GESPREKSVOERING OVER ZORG EN/OF GEWELD

•
•
•
•
•
•

Waarom is het voeren van een gesprek over zorg zo moeilijk?
Hoe sluit ik goed aan bij een ouder en/of jongere?
Waarom heb ik het gevoel dat ik zo hard aan het werk ben en niets bereik?
Wat voor soort gesprek ga ik eigenlijk voeren?
Wat zijn belangrijke vaardigheden om het gesprek zo goed mogelijk te laten
verlopen?
Dat gesprek met die lastige / moeilijke / ongrijpbare ouder of jongere: hoe kan ik
dat het beste aanpakken? Wat past daarin bij mij?

Herken je bovenstaande vragen en wil je concreet aan de slag? Dan is deze training iets voor jou
of je team. Interactief met elkaar aan slag om gespreksvaardigheden te leren en te oefenen. Er is
voor deze training geen voorkennis vereist. De oefeningen worden aangepast aan de doelgroep
en de gemiddelde ervaring.

DOELGROEP
De training Gespreksvoering van zorg en/of geweld is bedoeld voor teams binnen het onderwijs,
kinderopvang, gemeentelijke teams of -toegang etc. maar kan ook in een gemengde groep aan
geboden worden (bijvoorbeeld georganiseerd door een gemeente).

INHOUD VAN DE TRAINING
In de training worden de volgende onderdelen behandeld:
• Theorie: hoe bereik je gelijkwaardigheid tussen jou als professional en de ander?
• Theorie: welke vragen zijn er en wanneer zet je ze in?
• Welke soorten gesprekken zijn er?
• Aansluiten bij de ouder en/of jongere: motivatiemodel
• Wat zijn belangrijke vaardigheden?

OEFENEN!
De training gespreksvaardigheden wordt samen met een trainingsacteur gegeven. De
meerwaarde van een acteur in de training wordt door deelnemers als bijzonder groot
geëvalueerd.
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PRAKTISCH
Duur
Kosten in-company
Kosten open inschrijving
Studiebelasting

: 3 uur op locatie van de organisatie danwel in Amersfoort
: € 555,-- (BTW-vrij) + € 350,-- acteur
: € 145,-- (BTW-vrij) (6-10 deelnemers)
: 3 uur

ACCREDITATIE
SKJ-accreditatie
Lerarenregister

: 3 punten
: 3 punten

INTERESSE?
Neem contact op voor een persoonlijk gesprek! kristin@nul23.nl / 06-154 87 758
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