
Gedragsverandering 

op gang brengen 

met communicatie 

Vier technieken voor 

motiverende 

gespreksvoering 

Intercollegiale 

motiverende 

gespreksvoering 

Workshop Motiverende gespreksvoering 

Breng medewerkers in beweging voor jouw doel  

Wil je collega’s enthousiasmeren voor jouw doelstellingen? Lukt het maar niet een ander in 

beweging te krijgen voor een bepaalde taak of project? Communicatie speelt hier een 

belangrijke rol bij. Motiverende gespreksvoering is een methode voor het voeren van 

gesprekken, die je helpt om gedragsverandering op gang te brengen op een vriendelijke en niet

-confronterende manier. 

 

In deze workshop behandelen we de vier complementaire technieken uit de methode ‘motiverende 

gespreksvoering’. Je leert op een andere manier vragen stellen, luisteren, reageren en met je gesprekspartner te 

werken aan concrete acties. Elke techniek oefenen we kort met elkaar. Je krijgt de handvatten aangereikt om je 

vaardigheden na de workshop verder in de praktijk te brengen. 



Programma (halve dag) 

Digitale kick-off 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van jou en de 
andere deelnemers, vindt er voor de training een (individuele) digitale kick-off 
plaats. Hierin maak je alvast kennis met de trainer en breng je je leerdoelen in 
beeld. 

Motiverende gespreksvoering & de zorg 

• Motivatie & gedragsverandering 

• Belang van motiverende gespreksvoering in de 

zorg 

• Voorbeelden uit de praktijk  

Gesprekstechnieken 
(gericht op het individu) 

• Onderliggend principe van motiverende 

gespreksvoering 

• Motivatie op gang brengen: 

 Vraagtechniek: welke vragen stel je wel en 

welke vooral niet? 

 Luisteren: waar besteed je aandacht aan? 

 Verandertaal: hoe reageer je op wat je 

gesprekspartner zegt? 

• Motivatie omzetten naar actie:  

 Oplossingsgericht werken: werken met 

Motiverende gespreksvoering in teams 

In oefeningen maken we de koppeling van de 

individuele gesprekstechnieken naar teams. Hoe pas 

je de principes toe om ook teams te motiveren?  

Persoonlijk actieplan 

Wat ga jij anders doen rondom het motiveren van 

collega’s? 

Waarom Q-Academie? 
 
Leren volgens de Q-Leerformule 
Je leert pas echt als je de opgedane kennis en vaardigheden 
effectief kan toepassen in de praktijk. Met de Q-Leerformule 
realiseren we dit samen met jou. Deze visie op leren en 
ontwikkelen vormt de basis van elk van onze trainingen.  

 
Trainers met kennis van de zorg 
Onze kundige en energieke trainers bezitten naast didactische 
vaardigheden, jarenlange ervaring als consultant in de zorg. Zij 
kennen de zorg door en door! 

 
Complete dienstverlening 
Niet alleen kun je bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod aan 
training, opleiding en coaching. We helpen je ook met coaching-
on-the-job, advies, projectmanagement en detachering vanuit 
Q-Consult Zorg en Q-Talent.  

Locatie, data & tijden 

Bekijk voor de meest actue-

le trainingsmomenten onze 

website www.qacademie.nl 

Incompany 

Volg je deze training liever met jouw 

collega’s binnen je eigen organisatie? 

We verzorgen de training graag op 

maat bij jullie op locatie! Neem gerust 

contact met ons op. 

Investering 

€ 295,- per persoon (btw-vrij) 

inclusief trainingsmateriaal en 

dagarrangement 

https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/

