
masterclass
voor

medewerkers

EEN
GOED
GESPREK



VORM & FOCUS
 

Interactieve masterclass van circa 1,5
á 2 uur
Doelgroep: medewerkers (ook
leidinggevenden)
Open inschrijving | in grotere setting
Interactief & ludiek
Persoonlijke verbinding & aandacht
Onderdeel van duurzame
inzetbaarheid
Centraal staan de 3 inspiratievragen
Faciliteren gesprek medewerker en
leidinggevende en medewerkers
onderling
Maatwerk | modulaire opbouw



DOELSTELLING
EN RESULTATEN

Interactieve masterclass
Deze interactieve masterclass is bedoeld om een goed en leuk
gesprek te stimuleren tussen medewerkers en hun leidinggevende
en collega's onderling én om medewerkers meer zelfinzicht te
geven. Als basis dienen hiervoor: 

Waar krijg je energie van? 
Hoe zet je dit in op het werk?
Wat gun je jezelf?

1.
2.
3.

De antwoorden op deze 3 inspiratievragen vormen niet alleen de
basis voor een goed gesprek. Tijd besteden aan het vinden van de
antwoorden en deze delen met leidinggevende(n) en collega's is
ook een waardevolle investering van de medewerker in zichzelf.

Aandacht voor jezelf. Aandacht voor elkaar. Betere relaties op de
werkvloer. 

3 inspiratievragen voor een goed gesprek

Aan de slag!
We gaan aan de slag met de inspiratievragen en het formuleren
van de antwoorden. Aan de hand van theorie- en praktijkvoorbeelden,
oefeningen en tal van tips & tricks leren medewerkers hun kwaliteiten
beter kennen en waar ze energie van krijgen.



De interactieve masterclass
bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

Introductie 
Een Goed Gesprek

 
Bewustwording &

interactieve les over het
waarom van een goed

gesprek.

Mini-masterclass
'Wanneer spreek je

van een goed
gesprek?'

 
Theorie, tips &

randvoorwaarden

Workshop 
'Waar krijg je energie

van?'
 

Theorie, praktijkoefeningen
& inzichtvragen

Mini-workshop
'Wat gun je jezelf?'

 
Theorie & praktijkoefening

Werkboek 'Het
Goede Gesprek'

 
Praktijkboek en naslagwerk

met hierin alle theorie,
oefeningen (tijdens les en

voor thuis), tips en
inspirerende quotes.



 
INTRODUCTIE VAN 

EEN GOED GESPREK
1/2

Geluidsfragment ter introductie Een Goed Gesprek en 
bewustwording eigen gedachtenpatronen

Ter introductie van de masterclass klinkt er een geluidsfragment van een
gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker. De
leidinggevende stelt je de vraag: ’Hé, heb je zo even?’ Waarop er in het
hoofd van de medewerker allerlei gedachten klinken zoals:

             ‘Waarom stelt hij deze vraag?’ 
             ‘Oh nee hè, doe ik iets niet goed?’ 
             ‘Is er iets gebeurd?' 

Dit is jammer. Want was als de leidinggevende gewoon echt interesse
toont en met jou een goed gesprek wilt voeren?



 
INTRODUCTIE VAN 

EEN GOED GESPREK
2/2

Interactieve uitleg over het waarom van een goed gesprek 

Hierna volgt de uitleg over Een Goed Gesprek dat de organisatie introduceert
en stimuleert tussen leidinggevenden en medewerkers en medewerkers
onderling. Door zich open op te stellen en hoe je zelf een goede
gesprekspartner bent, leren ze waar een goed gesprek allemaal tot kan
leiden. 

Vervolgens bespreken wij de vaak onbewuste gedachten die volgen op
zulke vragen (via uitleg RET-driehoek) en stellen de deelnemers
verschillende vragen om te ontdekken of zij zich herkennen in dit soort
gedachten (vorm = hand opsteken bij herkenning of kiezen tussen een rode
en een groene kaart en die opsteken).  



 
MINI-MASTERCLASS

'WANNEER SPREEK JE VAN
EEN GOED GESPREK?'

 

Oordeelloos luisteren
Aandacht als sleutelwoord
De juiste setting 
De kracht van empathie
Stilte als jouw trouwe bondgenoot
Nieuwsgierigheid als waardevolle eigenschap
Erkenning van je gesprekspartner

Theorie, tips en randvoorwaarden voor een goed gesprek

Deze mini-masterclass behandelt de volgende onderwerpen:

Met deze thema's leren de medewerkers wat er voor nodig is om te kunnen
spreken van een goed gesprek en hoe zij zelf een goede gesprekspartner
kunnen zijn. 



 
WORKSHOP 

'WAAR KRIJG JE ENERGIE VAN?'
 
 

Theorie: Waar krijg je energie van?

Praktijkoefeningen: Waar krijg je energie van?

Theorie, praktijkoefeningen en inzichtvragen om te ontdekken waar je
energie van krijgt en hoe je zelf voor nóg meer energie kunt zorgen in
je werk en in je privéleven. 

Uitleg en onderbouwing over wat er nou voor zorgt dat iemand meer
energie krijgt in zijn dagelijks leven (wat o.a. uit onderzoek blijkt). Weten
waarvoor je iets doet en energie krijgen van wat je doet, zorgt ook voor
meer zingeving.

Middels de oefeningen ontdekken de deelnemers waar ze energie van
krijgen, hoe ze dit al dan niet toepassen in hun dagelijks werk en hoe ze
hier het gesprek over kunnen aangaan. De oefeningen vinden zowel
individueel als in groepsverband plaats. 



 
MINI-WORKSHOP 

'WAT GUN JE JEZELF?'

Theorie: Wat gun je jezelf?

Praktijkoefening: Wat gun je jezelf?

Theorie & praktijkoefening om te ontdekken wat de medewerker nodig
heeft en zichzelf gunt om zo optimaal te kunnen floreren.

Uitleg en onderbouwing over wat het inhoudt om jezelf iets te gunnen

Dit is een individuele oefening genaamd “Het zelfzorgrecept” waarbij elke
deelnemer voor zichzelf een recept gaat opstellen dat ervoor gaat zorgen
dat hij/zij dagelijks meer energie krijgt. Hiervoor gebruiken ze de theorie
en de oefening waarbij ze hebben ontdekt van welke kwaliteiten ze de
meeste energie krijgen en met welke kwaliteiten ze meer willen doen.
Hierbij is het ook belangrijk om in het recept voor te schrijven wat ze dus
minder zullen doen of zelfs laten. 



THEORIE & OEFENINGEN UIT DE
WORKSHOP
Alle theorie uit de presentaties van de
masterclass en de oefeningen die daarbij
horen, zijn terug te vinden in dit werkboek.

OEFENINGEN VOOR THUIS
Het werkboek is aangevuld met oefeningen die
de medewerkers in hun eigen tijd kunnen
bestuderen en toepassen in de praktijk.

DO'S & DONT'S IN GESPREKKEN
In het werkboek vinden de medewerkers ook
handige tips en weetjes over wat wel en niet te
doen tijdens het voeren van gesprekken.

COMMUNICATIETOOLS
Dit zijn handige ezelsbruggetjes (o.a. NIVEA,
ANNA, OMA) om altijd paraat te hebben tijdens
een gesprek zodat deze zo vloeiend mogelijk
verloopt.

Werkboek EEN GOED GESPREK

Deze interactieve masterclass wordt ook vastgelegd middels een werkboek waarin alle theorie
en oefeningen zijn opgenomen. Ook wordt dit werkboek aangevuld met verschillende
oefeningen die deelnemers thuis kunnen maken, aangevuld met tips en inspirerende quotes. Dit
werkboek dient als oefenboek en naslagwerk, wat tevens waarborging van het geleerde tijdens
de masterclass garandeert.  



Adres
De Gronckelstraat 14
Limbricht

 
CONTACTINFORMATIE

IN PETTO
 

BUREAU VOOR 
TRAINING, 

COACHING &
ORGANISATIEADVIES

Stephanie Boonen
trainer & coach

Anneke de Waal
trainer & coach

Website
www.inpetto.nu

Een goed gesprek introduceren bij jouw organisatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Telefoonnummers
046-46 850 86 57
Stephanie: 06-536 736 98
Anneke: 06 - 489 681 40

Mailadres
info@inpetto.nu


