Vraagverheldering
en jouw rol als professional

Bij de kern komen
De kunst van vragen stellen
Betrokkenen en professioneel ondersteunen
Voor mantelzorgmakelaars/cliëntondersteuners

Vraagverheldering
en jouw rol als professional

Ken je dat?
Je hebt voor je gevoel een goed gesprek
gehad en toch komt er niet uit wat jij
ervan verwacht. En hoe komt het toch dat
je waardevolle adviezen niet opgevolgd
worden? Heb jij je wel eens afgevraagd wat
een echt goed en professioneel gesprek
eigenlijk is? En wat is jouw rol daarin dan
precies?
“De mantelzorgmakelaar is een
onafhankelijk dienstverlener
gespecialiseerd in mantelzorg- en
cliëntondersteuning en ondersteunt
mantelzorgers en cliënten om een
gezonde balans in het leven te krijgen.”

Maar hoe doe je dat?
Hoe ondersteun je op een betrokken en
professionele manier? Hoe zorg je ervoor
dat jij er tijdens het gesprek achter komt wat
er echt speelt. Hoe zorg je ervoor dat jouw
uitwerking precies aansluit bij waar het echt
om draait? Dat is waar het in onze training
vraagverheldering over gaat.

Het doel van de training
Het doel van onze training is tweeledig.
Je ontwikkelt bewustzijn op jouw rol als
professional en je leert de kunst van vragen
stellen. Dit heeft als resultaat dat je snel
tot de kern van de problematiek komt en je
dienstverlening wordt betekenisvoller.

Wat leer je precies?
“Waarnemen zonder te
oordelen, is de hoogste
vorm van intelligentie,
Krishnamurti 1895-1986”
Onze training leert je jouw verwondering
in te zetten om vervolgens oordeelloos te
communiceren. Je leert dat jouw aannames
de belangrijkste belemmeringen van
misverstanden, van elkaar niet begrijpen zijn
en je leert hier mee om te gaan.
Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter jij in
contact kunt staan met een ander. Daar zijn
wij van overtuigd. In onze training leer je dat
het belangrijk is om naar jezelf te luisteren,
dat je bewust bent waarom je dingen zegt
of juist laat en bewust bent dat je eigen
overtuigingen een belangrijke bron is van de
kwaliteit in het contact.

De kunst van vragen stellen!
Vragen stellen! Hét instrument voor
mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuners
om tot de kern te komen. Je leert de
kracht van open vragen, van gesloten
vragen en van stiltes kennen. Je leert om
te gaan met emoties en om suggestieve
en meerkeuzevragen te vermijden. Tot slot
leer je om jouw intuïtie om te zetten in een
betekenisvolle vraag en tot de kern te komen.

Vraagverheldering
Handige informatie

en jouw rol als professional

Voor wie:		

mantelzorgmakelaars/cliëntondertsteuners

Wanneer :		

kijk op www.auxiliumacademy.nl voor de

			trainingsdata
Hoe lang:		

de training duurt een dag

Investering:

€ 295,= (vrijgesteld van BTW)

Deelnemers:

minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Vooropleiding:

MBO/HBO

Locatie:		

Utrecht e.o. Goed berijdbaar en met OV

			bereikbaar
Inschrijven:		

via www.auxiliumacademy.nl

Bewijs:		

na de training ontvang je een bewijs van

			deelname van Auxilium Academy
Voorbereiding:

de training vergt een voorbereiding van

			ca. 2 uur

“Ben jij bewust van jouw manier van vragen stellen? Velen zijn onbewust meester in het
stellen van suggestieve- en meerkeuzevragen. En hoe vaak gebeurt het niet dat iemand
een vraag stelt en dan zelf al met het antwoord komt. Of iemand vraagt: “wil je koffie
of thee?”, terwijl je liever een glas water lust. En hoe ga je om met stiltes en emoties?
Ben je stil na een vraag en durf je door te vragen als er emoties in het gesprek komen?
Zou het zo kunnen zijn dat jouw rol als professional misschien nog groter is dan je had
gedacht?”

