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training gespreksvaardigheden

voor psychologen in de ouderenzorg

donderdag 6 oktober, 10 november en 1 december 
2022



inleiding

De ouderenzorg is voor psychologen een werkterrein waarin zij vaak binnen 

één functie verschillende rollen vervullen, zoals die van diagnosticus, therapeut, 

preventiewerker, teambegeleider, adviseur, docent en beleidsontwikkelaar. Dit 

stelt hoge eisen aan de communicatieve en samenwerkingsvaardigheden. GERION 

heeft een speciale training gespreksvaardigheden ontwikkeld om hen hierbij te 

ondersteunen.

doelstelling

Deze training beoogt psychologen verder toe te rusten op het gebied van 

gespreksvaardigheden om hun diverse rollen te kunnen vervullen. Dit zal leiden tot 

meer resultaat en werkplezier.

doelgroep

Psychologen werkzaam in de ouderenzorg, van beginnend tot psychologen met 

enkele jaren ervaring.

literatuur 

De cursisten ontvangen een reader met artikelen.

CursusBegeleiding

De training wordt gegeven door twee docenten/trainers met veel ervaring in het 

werkveld:

Janneke Horseling, GZ psycholoog Vivium Zorggroep

Willemijn van der Vleuten, GZ-psycholoog Vivium Zorggroep

uit de evaluatie van Cursisten

• ’Ik heb in korte tijd veel geleerd, ben bewuster bezig in gesprekken en voel me 

   zekerder’

• ‘Een absolute aanrader’

• ‘Goede info, praktisch bruikbaar, heel belangrijk onderdeel van het vak’

Bij annulering op of tot tien werkdagen voor aanvang worden administratiekosten  
à € 50,00 in rekening gebracht. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
De algemene voorwaarden van GERION zijn van toepassing (zie www.gerion.nl)
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opzet van de training

De training start met reflectie op de eigen sterke en de te verbeteren punten op 

het gebied van gespreksvoering. Theorie wordt interactief besproken. De nadruk 

ligt op oefenen met praktijksituaties. 

aandaChtspunten in de training

• Opbouwen van een therapeutische relatie met kwetsbare ouderen

• Aansluiten bij zorgteams

• De kunst van het vragen stellen

• Verhelderen van de hulpvraag 

• Herkennen van verschillende lagen in de communicatie

• Hanteren van (heftige) emoties 

• Omgaan met een sterk appèl 

• Effectief feedback geven

• Omgaan met weerstand

• Motiveren voor verandering

• Analyseren en sturen van processen

Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht. Tussentijdse 

huiswerkopdrachten helpen de cursist zijn proces te volgen. Deze opdrachten 

dienen tevens als inbreng van praktijkmateriaal.

Data:  donderdag 6 oktober, 10 november en 1 december 2022

Tijd:  9.30 - 16.30 uur

Plaats:  Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 te Zeist

Kosten:  € 925,- (inclusief literatuur, koffie, thee en lunch)

Deelnemers:  maximaal 16

online inschrijven via www.gerion.nl


