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Vragen staat vrij
Stel de vraag die je echt wil stellen!

Als we met iemand in gesprek zijn willen we meestal best naar iemand luisteren.
Maar we hebben ook vaak zelf iets te vertellen.
Hoe luister je écht als je erg in je eigen verhaal zit?
Hoe luister je écht als je iets van iemand vind en het antwoord al hebt bedacht voordat je je vraag 
stelt? Wat betekent dit voor de informatie die je van de ander krijgt? Weet je wel wat er echt 
speelt bij die andere persoon die jou om advies komt vragen of hulp van je wil?

Uitgangspunt:
Je merkt hoe je altijd luistert en waarneemt vanuit je eigen vooroordelen.

Doel:
Je wordt bewust van het effect van onbevooroordeeld waarnemen en wat dit doet in een gesprek 
waarin je informatie nodig hebt van de ander.

Werkwijze: 
Er wordt gebruik gemaakt van een aantal modellen om de opgedane ervaringen te borgen.
Die modellen zijn o.a: het DAS model, de Roos van Leary, Transactionele Analyse en het 
Gespreksschakelmodel.
Ik maak zo weinig mogelijk gebruik van de theorie. Aan de slag! is mijn motto. vanuit het ontdekken 
wat het effect is van je gedrag leer je veel meer dan uit een boek. Door middel van oefeningen, 
simulaties en rollenspellen komen we er achter wat voor jou het meest effectief is om toe te passen 
in de praktijk. Daardoor is casuïstiek vanuit de praktijk en belangrijk onderdeel.

Resultaat:
Je bent in staat op een andere manier een (advies)gesprek in te gaan. Je bent je bewust van je 
alarmbellen en wat je kunt doen om meer resultaat uit het gesprek te halen

Voor wie:
Iedereen die te maken heeft met het voeren van adviesgesprekken en meer effect wil bereiken 
binnen een gesprek.

De workshop duurt een dagdeel en wordt gegeven in groepen van 6 t/m 12 personen.
Ook deze workshop wordt eventueel op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever.


