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Workshop Motiverende Gespreksvoering
Een belangrijke taak van de HR professional is het adviseren van de leidinggevende
over verzuimbegeleiding van de medewerkers. Ondanks het gezamenlijke doel,
het terugdringen of voorkomen van verzuim, stuiten HR professionals nogal eens
op weerstand in dergelijke gesprekken. Leidinggevenden zien soms op tegen
verzuimgesprekken, of het onderwerp krijgt simpelweg te weinig aandacht. Het is
niet altijd eenvoudig om als HR professional de leidinggevende zodanig te adviseren
en vooral ook te motiveren zodat de leidinggevende zelf vol vertrouwen met het
thema ziekteverzuim aan de slag kan.
Inhoud
Motiverende Gespreksvoering (MGv) biedt handvatten hoe een dergelijke adviesrol ingezet kan
worden, op een manier dat de ander in beweging komt en er een gezamenlijk proces op gang
komt. De manier waarop met leidinggevende wordt gepraat, heeft invloed op de motivatie van de
leidinggevende om een bepaalde richting in te slaan en zich actief in te zetten voor het gezamenlijke
doel.
Tijdens deze workshop maak je kennis met Motiverende Gespreksvoering en haar visie op
veranderen. Naast een korte samenvatting van de wetenschappelijke kennis wordt motiverende
gespreksvoering uitgelegd en vooral geoefend. Door de interactieve werkvormen ervaar je zelf wat
motiverende gespreksvoering effectief maakt. In kleine groepjes oefen je met enkele vaardigheden
en gesprekstechnieken, die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
De workshop wordt ondersteund door beeldmateriaal en modeling van de trainer.
Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Personalia
Drs. E. (Ellis) Baron is werkzaam als zelfstandig psycholoog en (MINT) trainer.
Als behandelaar heeft Ellis ervaring binnen diverse settings, zoals de verslavingszorg en de
forensische setting. Ook heeft zij een aantal jaar gewerkt voor een gezondheidscentrum waar zij
multidisciplinaire behandelingen uitvoerde gericht op arbeidsreintegratie.

Voor wie?
Deze workshop is gemaakt voor leidinggevenden, HR professionals, casemanagers en/of
verzuimcoördinatoren. Een groep deelnemers bestaat uit maximaal 18 personen.
Een workshop duurt 3,5 uur en wordt online georganiseerd.
De kosten voor de workshop zijn € 1995 euro exclusief btw.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers via 026 - 36 87 763
of relatiebeheer@hsk.nl

