Motiverende Gespreksvoering
Grip op intrinsieke motivatie
Duurzame verandering ontstaat pas als mensen zélf besluiten wat nodig is en hoe ze die
verandering aan willen pakken. Frank Goijarts verzorgt vanuit de STAP-dialoog een
tweedaagse training Motiverende Gespreksvoering: coachen bij duurzaam veranderen.
Ontwikkel praktische vaardigheden die daadwerkelijk bijdragen aan het veranderen van
houding en gedrag in organisaties.

Doelgroep
Coachend leidinggevenden en professionals die zich richten op duurzame (gedrags-)
verandering op het werk.
Wat cursisten zeggen

“Bij twijfel doen! Met het volgen van deze training leer je om anderen te begeleiden van
willen naar kunnen.; door zorgvuldig en aandachtig te luisteren en gerichte vragen te
stellen. Schrijf al je bezwaren op en bedenk vervolgens wat deze training je op kan
leveren!”

Tom Visser, Accenture

“Deze training geeft je de gelegenheid om je Motiverende Gespreksvoering meer eigen te
maken Er wordt veel geoefend aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek. De combinatie
van een ervaren trainer en actrice is echt top; hierdoor leer je snel en op een leuke
inspirerende manier.”

Nadia Dijkstra, ABN AMRO

“Mooie combi van theorie en praktijk. Met veel enthousiasme gebracht, TOP!”
Deelnemer De Baak
De laatste workshop op de Baak werd gewaardeerd met rapportcijfer 8,6.

Opzet en kosten
Dagelijkse praktijksituaties en dilemma’s staan centraal. Het zelf ervaren is dé manier om de
kracht van de technieken te doorgronden. De verhouding theorie-praktijk is 30-70. De
training bestaat uit twee dagen, met tussen beide trainingsdagen een oefenperiode.
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 18. We maken op beide dagen gebruik van
een ervaren trainingsacteur. De training wordt verzorgd door Frank Goijarts, partner
STAP-dialoog, in samenwerking met DubbelE acteerservice uit Amsterdam.
Elke deelnemer ontvangt tijdens de training het boek “Motiverende gesprekken voor
sociaal-agogisch werk” (2012) van F. Goijarts & M. v.d. Veen ter waarde van €34,-.
Data voor de training Motiverende Gespreksvoering: coachen bij duurzaam veranderen
worden gekozen in overleg met de deelnemers. Tussen de eerste en de tweede dag zit bij
voorkeur drie weken. De training zal worden gehouden op Landgoed Zonheuvel in Doorn.
De kosten bedragen € 595,- exclusief btw per persoon.
Kijk hier voor informatie over het boek en het videomateriaal dat ik samen met Michaela van
der Veen ontwikkelde voor HBO-studenten sociaal agogische hulpverlening (Uitgeverij:
Bohn Sta leu van Lochem 2012)

