
 

  
 

 
Wij kijken uit naar 20 november en hopen je dan (weer) te ontmoeten. 
 
Hartelijke groet, 
Loes de Blok (06 124794260) en Alke Vrieling (06 22557995) 

 

BASISTRAINING:  20 november, 4 en 11 december, 15 januari van 9.30 tot 12.30 
EXTRA MODULE STUREN:  29 januari en 12 februari van 09.30 tot 12.30  
INVESTERING BASISTRAINING: € 620 excl. BTW (zzp korting 10%) 
INVESTERING TOTAAL:  € 840 excl. BTW (basistraining + module sturen)  
  (zzp korting 10%) 
AANTAL DEELNEMERS:  Maximaal 8  
AANMELDEN:  info@bloesemloopbaan.nl  of info@alkevrieling.nl 
 

 

 
20 NOV, 

4 EN 11 DEC 
15 EN 29 JAN 

12 FEB 
 

9.30 - 12.30  

ONLINE TRAINING  
ACTIVERENDE GESPREKSVOERING VOOR  
HR(D) PROFESSIONALS EN LEIDINGGEVENDEN 

VOER JIJ BINNEN JOUW ORGANISATIE GESPREKKEN MET MEDEWERKERS DIE GAAN OVER HUN LOOPBAAN, 
FUNCTIONEREN EN/OF HUN ONTWIKKELING? MERK JE DAT HET IN DEZE GESPREKKEN SOMS LASTIG IS OM 
MENSEN ZELF IN BEWEGING TE LATEN KOMEN?  
ONTDEK JE SOMS NA AFLOOP VAN ZO’N GESPREK DAT HET JE VEEL ENERGIE HEEFT GEKOST?  
 
Met de training activerende gespreksvoering kun je dit veranderen. Gedurende de trainingsperiode word 
je steeds beter in het voeren van gesprekken waarin de regie op een prettige manier bij de medewerker 
komt te liggen. Zelfs als je de technieken nog maar gedeeltelijk toepast, merk je al dat er een verandering 
ontstaat. Jij behoudt (en vergroot) jouw energie. Je medewerker zet met vertrouwen stappen vooruit. 
 
Activerende gespreksvoering is grotendeels gebaseerd op Progressiegericht Werken met aanvullingen uit 
andere coachings- en gespreksmethodieken. Wij, Alke Vrieling en Loes de Blok, passen deze manier van 
werken al jaren toe met heel veel voldoening en mooie resultaten.  

WAT GAAN WE DOEN? 

‘Doen en ervaren’ werkt bij activerende 
gespreksvoering beter dan ‘uitleggen en 
vertellen’. Daarom is de training gericht op 
leren, experimenteren en oefenen. Online 
trainen  leent zich hier uitstekend voor. We 
bouwen de ochtenden zo op dat de energie 
kan blijven stromen.  Tussen de trainingsdagen 
door kun je het geleerde meteen al in praktijk 
brengen. Daarnaast voorzien wij je van 
suggesties waarmee je tussentijds aan de slag 
kunt gaan.  
 

WAT LEVERT HET JE OP?  

Tijdens de online training vul je je 
professionele ‘rugzak’ steeds verder met 
activerende gesprekstechnieken. We richten 
ons in de eerste 4 dagdelen op de 
coachende/begeleidende rol.  Hoe help je 
de ander om zelf de regie te (blijven) 
pakken? De 2 laatste dagen zijn optioneel en 
gericht op de sturende rol. Hoe voer je een 
sturend gesprek waarin de ander autonomie 
blijft ervaren? In beide onderdelen 
reflecteren we regelmatig op de 
wetenschappelijke basis.  
 


