
Meer grip op jouw 

werk 

 
Daadkrachtige 

houding, passend bij 

jouw stijl en 

persoonlijkheid 

Daadkrachtig communiceren 

in de zorg 

 

Je werkt in de zorg en bezit vele kwaliteiten, zoals zorgzaamheid, mensgerichtheid, expertise en 

loyaliteit. Tegelijkertijd merk je dat je in bepaalde werksituaties daadkrachtiger, assertiever of 

zelfverzekerder wilt reageren. Dit helpt je jouw belangen beter te behartigen, levert je meer 

werkplezier op en biedt meer grip op je werk(druk). Hierbij vind je het wel belangrijk dat de 

manier waarop jij je daadkrachtig opstelt, past bij wie je bent.  

 

In deze 1-daagse incompanytraining blijf je trouw aan je persoonlijke communicatiestijl. Je krijgt inzicht in jouw 

kwaliteiten en bijbehorende valkuilen en van hieruit gaan we aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen en 

ontwikkelvraag. Je ontwikkelt de vaardigheden om voor jezelf op te komen en duidelijk te maken wat je wilt of voelt. 

Hierbij kun je een balans vinden tussen jouw eigen belangen en het belang van de ander. De opzet van de training is 

interactief, met als belangrijk doel om het geleerde morgen direct in je werk toe te kunnen passen.  

Jezelf sterker neerzetten 



Programma (1 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. 

Daadkracht & de zorg 

• Definitie van daadkracht en hoe ziet dit er in de 

praktijk uit? 

• Veranderende rol van de zorgprofessional 

• (Toenemende) belang van daadkrachtig  

handelen in de zorg 

• De dynamiek van zorg op communicatie 

Inzicht in jouw kwaliteiten en 
valkuilen 

• DISC-analyse invullen en uitslag bespreken 

• Wat zijn jouw kernkwaliteiten en wat betekent dat 

in de praktijk? 

• Doorlopen van jouw kernkwadrant, met 

bijbehorende valkuilen, uitdagingen en allergieën 

• Allergie, miscommunicatie en bijsturen 

Vaardigheden voor een daadkrachtige 

houding 

• Proactief (vs. reactief) opstellen 

• Hoe werken invloed en betrokkenheid (volgens 

Covey’s cirkel van invloed en betrokkenheid) 

• Wat is jouw cirkel van invloed en hoe neem jij 

jouw positie daarin? 

• Opkomen voor jouw belangen 

• Grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen 

• Omgaan met weerstand 

Daadkrachtig communiceren 

• Verschillende communicatiestijlen en  

communicatieniveaus 

• Jouw communicatiestijl 

• Aansluiten bij je gesprekspartner 

• Communicatieniveaus 

• Verbale- en non-verbale communicatie 

• Gesprekstechnieken (luisteren, vragen stellen, 

toetsen, feedback) 

• Overtuigend communiceren 

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 actuele 

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 

€ 545,- per persoon (btw-vrij) 

 

inclusief persoonlijke DISC-

analyse, trainingsmateriaal en 

dagarrangement. 

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

