
‘Motiverend en activerend communiceren 
op de werkplek’
M a a r t  2 0 2 1

L i s s a  H o l l m a n n

Instructies online workshop

❖ Check geluid/beeld: goed verstaanbaar en goed in beeld? 

❖ Microfoon hoeft zonder achtergrondgeluiden wat mij betreft 

niet op mute

❖ Als je een vraag hebt, bewaar deze dan even tot een later 

moment. Er komen momenten om vragen te stellen.

❖ Wanneer je technische problemen ervaart, meld dit aan 

Aida Buckle via de chat of telefoon (haar telefoonnummer 

staat in de chat).



Even voorstellen
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Professionals

❖ ZINZIZ

❖ Wie ben ik?



veranderen in gedrag



veranderen in gedragMensen helpen te 

❖ Motiverende Gespreksvoering Je zou gewoon eens 

dit & dat moeten 

proberen!!



veranderen in gedragMensen helpen te 

Motiverende Gespreksvoering
Ik zou dit & dat

eigenlijk best eens 

kunnen proberen- “Verandertaal ontlokken”

❖

- MGV bestaat uit allerlei technieken om dit 

te realiseren



veranderen in gedragMensen helpen te 

Motiverende Gespreksvoering

“Op een schaal van 1 tot 10, hoe 
belangrijk vind jij het om te kunnen 
samenwerken met collega’s?”

“Uhh ja niet belangrijk, een 2 ofzo”

“Ah okay, en wat maakt het voor 
jou een 2 en geen 0?”

Schaalvraag

❖

- “Verandertaal ontlokken”

- MGV bestaat uit allerlei technieken om dit 

te realiseren



Motiverende Gespreksvoering

❖ De klassieke methode van MGV als basis
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VERBINDING/VEILIGHEID

Angst & onzekerheid:

Weinig ontwikkeling

Saai:

Weinig ontwikkeling

Te comfortabel:

Weinig ontwikkeling

VEEL ONTWIKKELING

Motiverende Gespreksvoering

Op welke plek 

zie jij dan bijv. de techniek...

- Een stilte laten vallen in 

een gesprek



Hoe groot schat je de kans dat het tot 

gedragsverandering komt bij Freek? Dat hij 

stopt met zijn ongewenste gedrag?

1.Confronteren



1.

Klik hier voor het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=csm2s3kdLRk


Hoe groot schat je de kans dat het tot 

gedragsverandering komt bij Pia? 

Dat ze een volgende keer wel gaat appen?

2.



2.



Hoe groot schat je de kans dat het tot 

gedragsverandering komt bij de jongens? 

Dat ze daar niet meer gaan ‘hangen’ en 

afval op straat gooien?

3.



3.

Klik hier voor het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=uPl8nIJ_jHo


Confronteren

❖ En.. wat denken we ervan?

❖ En.. waarom?



ConfronterenTechniek:

= Techniek om (zelf-)inzicht te vergroten

= ‘Iemand goed de waarheid vertellen’



ConfronterenTechniek:

❖ We gaan in break-out rooms (in 2tallen)

❖ Jullie gaan ‘elkaar confronteren’ met én verbinding/veiligheid én uitdaging

❖ Eerst is de één de medewerker, dan de ander 

❖ Ik heb twee situatie voor jullie:

❖ Maak een foto van deze sheet OF klik op de link in de chat (om deze sheet te kunnen downloaden). 

❖ Daarna zet Aida jullie in de groepjes! Jullie worden vanzelf weer terug gezet. 

1. Een van jouw medewerkers heeft aangegeven dat hij fitter 

wil worden om zo ook de dagen beter vol te houden. Je ziet 

hem echter elke keer ongezond eten. 

2. Een van jouw medewerkers laat zijn collega’s maar niet met rust. 

In een eerder gesprek zei hij dat hij het niet leuk vindt als anderen hem 

irritant vinden. 



❖ Hoe ging dat?

ConfronterenTechniek:



Meningen verzamelen! 

❖ Wat denken jullie over het belang van het sturen op de balans tussen 

verbinding/veiligheid en uitdaging bij de ontwikkeling van sw-medewerkers?



Tot slot
❖ Jullie krijgen de sheets van deze PowerPoint

❖ Vragen of meer weten? lissa@zinziz.nl 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en 

wie weet tot een volgende keer! 




