“Hoe motiveer je een ander, zonder sleuren of trekken?”

Uitnodiging landelijke dag DVG, 4 november 2022

Programma
10.00 uur – 10.30 uur Inloop met koffie en thee
10.30 uur

Opening door de dagvoorzitter

10.40 uur

Algemene ledenvergadering DVG

12.00 uur

Lunchpauze*

Middagprogramma
13.00 uur

Opening middagprogramma dagvoorzitter

13.05 uur

Workshop positief motiveren door Mariëlle Tromp

14.30 uur

Koffie/thee pauze

15.00 uur

Vervolg workshop positief motiveren door Mariëlle
Tromp

16.30 - 16.45 uur

Afsluiting / wel thuis door dagvoorzitter

Facultatief: vanaf 17:00 uur diner bij Prins Heerlijk

* U krijgt een eenvoudige lunch aangeboden. Bovendien kunt u
tijdens de lunchpauze de stands van de sponsoren bezoeken.

Workshop Positief Motiveren
Hoe motiveer je een ander, zonder sleuren of trekken?
Of het nu gaat om het motiveren van een cliënt of het mee krijgen van
een team met jouw behandelplan: het stimuleren van anderen om in
beweging te komen gaat niet altijd vanzelf.
Positief Motiveren is een stijl van motiveren die zich richt op duurzame
resultaten. Belangrijk hierbij is het versterken van de ander en een
goede onderlinge relatie. In de praktijk heeft Positief Motiveren ook
positieve gevolgen voor het werkplezier van de professional.
In de workshop Positief Motiveren gaan we onderzoeken hoe
het makkelijker wordt om anderen te motiveren. Je leert anders
kijken naar motivatie, je gaat ervaren hoe een coachende rol
echt voor je kan werken en je krijgt concrete werkvormen en
tips waar je direct in de praktijk mee aan de slag kunt.
De workshop wordt gegeven door Mariëlle Tromp. Zij houdt zich al meer
dan 20 jaar bezig met het thema motiveren en traint sinds 10 jaar
professionals uit de zorg en welzijn. Meer informatie vind je op
www.marielletromp.nl

Praktische informatie
Datum:

Vrijdag 4 november 2022
Accreditatie is aangevraagd bij st. Adap voor 3 punten

Locatie:

Opstandingskerk
Hoefslag 132
3862 KD Nijkerk
Trein: NS Station Nijkerk ligt op slechts 1,0 km van de
opstandingskerk

Tijd:
Tijd diner:

10:00 – 17.00 uur
17:00 - ± 20:00 uur in restaurant Prins Heerlijk
www.prinsheerlijknijkerk.nl

Kosten:

DVG-leden: € 80 exl diner
Stagiaires en studenten: € 70,00
Diner: + € 37,50 (drie gangen menu en drie
consumpties)

Aanmelden:

Aanmelden kan via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Graag insturen én betalen vóór 29 augustus 2022.
Vergeet niet je KP nummer in te vullen!
Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en
factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Inschrijfformulier voor de landelijke dag.
Naam:

Voor- en achternaam. Gelieve meisjesnaam te gebruiken voor het invoeren van de accreditatie.

Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Functie:
Werkzaam bij:
Registratienummer
Kwaliteitsregister:
DVG lid:

Ja / Nee

Ik wil graag mee-eten
Ja / Nee
Let op! Vol is vol
Bij ja, vermeld hieronder eventuele allergieën

Dit formulier invullen en versturen naar: Evdblom@frionzorg.nl

