Kopmodule Gespreksvaardigheden
Heb je de behoefte je steviger te voelen in het voeren van (lastige) gesprekken
met collega’s of familie?

Staan voor je beroep, trots op je vak
en klaar voor de toekomst

➢ Hoe blijf jij in contact met familie als ze zich
kritisch uitdrukken over hun beleving van de
zorg terwijl jij zo je best doet?

➢ Als gespecialiseerd verzorgende signaleer je

meer, hoe ga je daar met je collega’s over in
gesprek?

➢ Ervaar je dat het lastig kan zijn om in gesprek

te gaan met die collega die altijd “ja maar”

IMOZ

zegt, of die niet bereid is flexibel te zijn?

➢ Herken je dat je gaat herhalen als je merkt dat
iemand je niet begrijpt?

IMOZ is specialist in belevingsgericht werken.

➢ Wil jij je beter leren uitdrukken in lastige

Ons vertrekpunt is de praktijk van de

➢ Wil jij in een kleine groep leren?

Door ons aanbod wordt de persoonlijke

situaties?

Geef jouw talent, deskundigheid en
kwaliteit, ruimte en voeding,

zorgprofessionals, teamleiders of management.
ontwikkeling gestimuleerd, het
reflectievermogen vergroot en de
communicatie effectief.
De sleutel tot succes is het contact met
zichzelf en de bewoner. De zorgprofessional

JIJ EN DE CLIËNT STAAN
VOOR IMOZ CENTRAAL

leert vanuit het gedrag kijken naar de beleving
en de behoefte van de cliënt.

Inhoud van de module:
In deze 4-daagse module krijg jij de mogelijkheid meer bekwaam te worden in het voeren
van (lastige) gesprekken met familie of collega’s.

We creëren voor jou een fijne omgeving om te leren, in een kleine groep van maximaal 10

personen ga je onderzoeken wat je wilt leren en vooral veel samen oefenen. Niets is fout!
Je leert ontdekken waar je invloed op hebt en waarop niet en je leert omgaan met de

verschillende emoties. Je krijgt antwoord op je vragen: “durf ik dat, mag ik dat wel doen?
Je leert de verbinding aan te gaan tussen denken, voelen en handelen.
Een stukje theorie en specifieke observatie opdrachten die je uitvoert op je werk,
ondersteunen je in het vergroten van je bewustzijn, inzicht en vaardigheden.

Een Match
De kopmodule Gespreekvaardigheden past bij jou, wanneer je:
➢ de kerntaken van de EVV, GVP, GVS of GVGP kent,

➢ eigen praktijkvoorbeelden in de lessen wilt inbrengen en de tussentijdse
opdrachten uitvoert,

➢ open staat voor feedback, feedback wil geven en oplossingsgericht wil denken.

Onze prijs
Open Inschrijving

€ 740,-

Incompany

€ 640,-

GA

NAAR

IMOZ.NL

VOOR STARTDATA EN INHOUDELIJKE INFORMATIE
VAN ALLE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN.

055-5761615

