
ONTDEK DE KRACHT AN MOTIVEREN 

Doelstelling 

Na afloop van deze training bent u in staat om effectief te 
reageren op de verschillende fasen van 
gedragsverandering waarin uw patiënten zich kunnen 
bevinden. U laat zich niet meer uit het veld slaan wanneer 
een patiënt zich verzet tegen verandering. En vooral: u 
boekt meer resultaten in minder tijd. 

Inhoud 

De training bestaat uit de volgende modules: 

1. De invloed van motivatie op gedragsverandering 
2. De fasen van gedragsverandering 
3. Tweestrijd bij gedragsverandering 
4. Inleiding weerstand bij gedragsverandering 
5. Gesprekshouding en -technieken 
6. De basisprincipes van Motivational Interviewing  

Tijdens deze resultaatgerichte training is er volop ruimte 
om voorbeelden en casussen uit uw eigen praktijk in te 
brengen.  

 

Certificaat, kwaliteit en accreditering 

Na afloop ontvangt u een Certificaat van Deelname. Onze 
trainers zijn lid van het gespecialiseerde Motivational 
Interviewing Network of Trainers (MINT). Deze training is 
door diverse medische beroepsverenigingen 
geaccrediteerd. Zie de bijlage voor de volledige lijst van 
accreditaties. 

Dit zeggen de deelnemers 

“Oefenen met de acteur was erg leerzaam“ 

“Heldere inzichten en tools” 
 

“Zeer leerzaam en inspirerend“  
 

“Kleine groepen en interactief karakter” 
 

“Praktisch toepasbaar” 
 

“Open sfeer waarin je kunt leren en je je veilig voelt” 
 

“Enthousiast gegeven” 
 

De genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW.   * kijk voor het volledige overzicht op onze website 

 

 

ONDERDELEN BASISPAKKET  
€ 795   

PLUSPAKKET  
€ 995 

Modules: 
Invloed van motivatie op gedragsverandering  
Fasen van gedragsverandering 
Tweestrijd bij gedragsverandering 
Inleiding weerstand bij gedragsverandering 
Gesprekshouding en -technieken 
Basisprincipes Motivational Interviewing 

✓ ✓ 

Digitaal studiemateriaal met reader, de laatste onderzoeken, filmpjes en 
sheets van de modules 

✓ ✓ 

Uitgebreide oefenmogelijkheden inclusief acteur ✓ ✓ 

Certificaat en accreditatie* ✓ ✓ 

Ondersteunende, geplastificeerde MI overzichtskaart voor uw werkplek ✓ ✓ 

Aantekenblok, pen, koffie/thee en lunch ✓ ✓ 

Gratis nazorg:  10 wekelijkse tips per mail, een borgingsopdracht en de 
mogelijkheid tot coaching (telefonisch of via Skype) tijdens de 
trainingsperiode 

✓ ✓ 

Terugkomdag (middag en avond) met opfrissing van MI theorie, 
ervaringen delen en oefenen (t.w.v. € 79) 

 ✓ 

Persoonlijke feedback op opname eigen cliëntgesprek (t.w.v. € 139)  ✓ 

Boek Motivational Interviewing (t.w.v. € 52)  ✓ 

Mogelijkheid tot coaching (telefonisch of via Skype) tot 2 maanden na 
de trainingsperiode (t.w.v. € 79) 

 ✓ 

Ondersteunende, geplastificeerde waaier met MI modellen, 
interventies, vragen en tips voor uw werkplek en zeer bruikbaar in 
gesprekken met cliënten (t.w.v. € 29) 

 ✓ 

 

Academie voor Motivatie en Gedragsverandering biedt zeer professionele, complete 
trainingen. Naast het Basispakket is er de mogelijkheid om het Pluspakket te kiezen. 
Daarin hebt u volop extra mogelijkheden om voor, tijdens en na uw training uw 
vaardigheden in Motivational Interviewing te optimaliseren. 

WELK PAKKET PAST HET BESTE BIJ U? 
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