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SPECIALISATIE - VERDIEPINGSMODULE – docent Mark Hiemeleers
Coaching voor de reflexoloog - deel 2 Gespreksvaardigheden – (MODULE 7)
Elk mens is uniek. In een reflexologiepraktijk zien we vaak een divers cliënteel verschijnen.
Voorzichtig stelt de cliënt zich open en in meerdere sessies wordt er vertrouwen opgebouwd.
De cliënt reflecteert(denkt luidop na) over situaties die uit het leven gegrepen zijn. De cliënt
ziet geen oplossingen voor zijn probleem of kan er niet mee omgaan. Men verdraagt de
situatie… Wist je dat je door de juiste vragen te stellen het probleemoplossend vermogen van
de cliënt kan aanwakkeren? Inzichtelijke gesprekken scheppen vaak meer duidelijkheid voor
de cliënt wat betreft zijn of haar eigen situatie.
INHOUDELIJKE BESCHRIJVING
Module 7 Coaching voor de reflexoloog - deel 2
Gespreksvaardigheden
Deel 1 Module 6 - Coaching voor de reflexoloog
ligt de nadruk op maken van verbinding en het
geven van empathie aan de cliënt.
In Module 7 - deel 2 – verdiepingsmodule - (6 sessies) wordt het individueel gesprek
ingeoefend aan de hand van het kernkwadrant (kernkwaliteiten).
Gespreksvaardigheden zoals luisteren, exploreren, parafraseren, samenvatten, feedback geven
en ontvangen, … komen aan bod. Men zegt wel eens dat de interpersoonlijke effectiviteit
hierdoor toeneemt.. Theorie, praktijk – en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.
Tijdens de sessies zijn er voldoende leermomenten in groep waarin je de aangeleerde
gespreksvaardigheden kan eigen maken en hierin kan groeien.
Zelfreflectie, empathie en imagobewustzijn zijn sleutelwoorden.
Je leert een veilige omgeving te creëren waarin jouw toekomstige cliënt zichzelf kan zijn en
toch ruimte wordt geboden voor veranderingsprocessen.
Deze krachtige leeromgeving is geschikt voor elke hulpverlener en coach die meer
ondersteuning en bevestiging wenst op gesprekstechnisch en individueel vlak.
Tijdens de sessies krijg je tips, aanwijzingen, handige wapens in een effectieve communicatie
ten aanzien van je cliënt. Je dient evenwel bereid te zijn jezelf open te stellen en hierover te
reflecteren.
Inschrijven: via het inschrijvingsformulier https://goldenfeet.be/if-mod-7-gespreksvdeel2
Docent/trainer: Hiemeleers Mark – Zaakvoerder & docent psychiatrische pathologie en
verpleging & Client-centered gespreksvoering – ‘in dit leerproces/module zet ik graag
bruikbare skills in om tot een effectievere, interpersoonlijke relatie te komen jegens de cliënt’
Concreet gaat het over gespreksvaardigheden en onderliggende psychologische theorieën en
stromingen.
Prijs: €435
Doelgroep: Vervolgmodule voor Module 6 deel 1. Vorming voor reflexologen die als coach hun
kwaliteiten, talenten en motivatie op peil willen brengen, houden of verdieping aanbrengen.

Data: 6 sessies (data) te raadplegen op de website
Tijdstip: 19-22u00

