Relatie behoudende gespreksvoering
Een twee daagse training voor professionals die werkzaam zijn als
cliëntondersteuner, welzijn - of (school)maatschappelijk werker of in
het onderwijs als aandachtsfunctionaris, zorgcoördinator of
interbegeleider.
De professionals die met (kwetsbare) cliënten (hiermee worden ook
kinderen bedoeld) werkt, komt geregeld situaties tegen waar
zorgsignalen spelen. Vaak zal een persoon (dit kan een ouder,
partner, familielid of mantelzorger zijn), waar deze kwetsbare cliënt
zich in een afhankelijkheidsrelatie naar verhoudt, betrokken
moeten worden om aan de zorgen te kunnen werken. Het is dus
belangrijk om deze persoon of personen te betrekken. Echter
zonder een vorm van relatie met de persoon waar de cliënt
afhankelijk van is kan een professional niet altijd echt iets
betekenen voor de cliënt, waar zorgen over zijn.
De training ‘Relatie behoudende gespreksvoering’ is erop gericht,
professionals vertrouwd te maken met de drie aspecten van de
relatie behoudende gespreksvoering.
- Psycho-educatie op basis van ontwikkeling-psychologische bij
kinderen en leeftijdsfase gerelateerde inzichten bij volwassenen.
- Oplossingsgerichte coaching/advisering.
- Het perspectief van de verleggende benadering (een door Buiten
de Kaders ontwikkeld gedachtegoed).
Inhoud
•

Welke grondhouding vraagt de relatie behoudende
gespreksvoering van de professional.

•

Hoe verhouden de drie gespreksaspecten zich naar elkaar.

•

Op welke wijze draagt de combinatie de drie aspecten bij
aan het relatie behoud
bij het bespreken van zorgen met personen waarvan de
cliënt afhankelijk van is.

•

Oefenen van de verschillende aspecten en ervaren welke
effecten de diverse
aspecten op de relatie hebben.

•

Vertalen van de methodiek door middel van oefenen met
eigen ervaringen/
casussen

Resultaat
Deelnemers aan de training:
•

hebben inzicht gekregen op hun hun grondhouding met
betrekking tot relatie
behoudende gesprekken;

•

hebben inzichten opgedaan en zelf ervaren wat het effect is
van de drie aspecten
van de relatie behoudende gespreksvoering;

•

hebben op basis van eigen praktijksituaties de relatie
behoudend gespreksvoering toegepast;

•

kunnen opgedane kennis toepassen in de praktijk

•

hebben zicht op hun eigen ontwikkel punten en op welke hier
verder aan te werken;

•

beschikken over handvatten voor verbetering c.q. aanpassing
van eigen eerste
gedragsvoorkeuren naar de relatie behoudende
gesprekstechnische benadering. Een relatie behoudende
gespreksvoering tool wordt verstrekt tijdens de training.

Accreditatie
De 2 daagse training ‘Relatie behoudende gespreksvoering’ is
geaccrediteerd door:
Het registerplein
•

voor (school)maatschappelijk werkers/ sociaal agogen en ggz
agogen: 2,6 punten in de vrije ruimte;

•

voor de cliëntondersteuners, juridisch dienstverleners en
aandachtsfunctionarissen 18 punten.

KCKZ Kenniscentrum Kraamzorg
• 14 punten in de geaccrediteerde trainingen.
V&VN VS Vepleegkundig en Verzorgend Nederland,
Verpleegkundig Specialisten
• 13 punten in de geaccrediteerde trainingen.
SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
•

6 punten in de vrije ruimte

Wanneer
De training vindt plaats op diverse data in 2017. Meer informatie en
inschrijven voor de training kan via de website: http://
buitendekaders.nl/activiteitenagenda/
Nadere informatie is te verkrijgen bij Vincent Aelbers eigenaar/
trainer/ leerproces begeleider van Buiten de Kaders.

