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Mensen in Beweging Krijgen 

mensen helpen vorm te geven aan hun werk toekomst. 

Voor coaches, loopbaanbegeleiders, trainers, A&O Psychologen 

 

Cursus van 2.5 dag van Jeroen Meliëzer en Cora Reijerse van 

ACT. [ www.leidtop.nl ]  Jeroen en Cora zijn 

registerpsychologen en zeer ervaren coaches, 

loopbaanbegeleiders en trainers. 

 

Doel van de cursus: 

Een A&O psycholoog krijgt van opdrachtgevers wekelijks de vraag: hoe krijg ik deze medewerker 

in beweging? Het gaat vaak om beter functioneren, een nieuwe loopbaanstap zetten of beter in 

balans blijven. In deze cursus helpen wij de psycholoog zijn kennis en vaardigheden te vergroten 

over het in beweging krijgen van individuen om opdrachtgevers professioneel en concreet 

antwoord te geven op deze vraag. Aan bod komen: 

 De kennis van motivatie theorieën en veranderkundige modellen en principes, die de basis 

vormen voor interventies 

 Het gebruiken van diverse diagnostische modellen om inzicht krijgen in de toepassing/werking 

van interventies die tot doel hebben mensen in beweging te krijgen 

 De vaardigheid om deze interventies toe te passen. 

 

Studiebelasting:  

Totaal: 35.5 uur. Dit bestaat uit: 16,5 contact uren, 13 uur literatuur lezen en 6 uur schriftelijke 

casusbeschrijvingen. PE: 10 punten. 

 

Literatuur: 

Reader met samenvatting van de klassieke motivatietheorieën en het AVB. (analyse voor 

veranderbereidheid) 

Dweck, C. (2006). Mindset, the new psychology of success. Random House  

Frederickson, B (2009) Positivity, Ontdek de kracht van positieve emoties.  

Rock, D (2008) SCARF; A brain-based model for collaboration with and influencing others  

Toetsing:  

Toetsing op de derde dag: schriftelijke tentamen  over de kennis en de toepassing daarvan met 

multiple choice en open-eind vragen. 

Werkopdrachten met schriftelijke casusbeschrijving op de tweede en derde dag. 

Certificaat bij: 90% aanwezigheid, voldoende voor presentatie en 80% score op de toets. 

Aantal deelnemers : 10-16 

 

Tarief : € 1160,- excl btw, NIP leden € 995,- excl btw  
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Programma van Mensen in Beweging Krijgen 

Deze training bestaat uit een aantal onderdelen: 

 Voorbereiding door lezen van materiaal en literatuur (13 uur) 

 Drie trainingsdagen (2,5)  inclusief de toetsing (16.5 contact uren) 

 Het uitvoeren van twee praktijkopdrachten na de eerste en tweede dag (elk 3 uur). 

 

 

Dag 1: Theorie en eigen praktijk. 

We beginnen met de klassieke motivatie theorieën. Vervolgens sluiten we aan bij de praktijk van 

de cursisten. De vraag is daarbij tweeledig: a) Welke vragen krijgen zij van opdrachtgevers? b) 

Welke aanpak kiezen zij? We laten de deelnemers in kaart brengen wat zij in de praktijk 

tegenkomen en wat zij gezamenlijk aan ervaring en kennis inbrengen. 

In het tweede deel krijgen de cursisten een analysekader aangereikt, de analyse voor 

veranderbereidheid (AVB): AVB is een praktisch model om in de breedte te diagnosticeren welke 

verandermogelijkheden (en hindernissen) een persoon heeft. Bij AVB komen aspecten van de 

persoon zelf maar ook de condities in zijn omgeving aan de orde. Nadat de deelnemers inzicht 

hebben in de AVB wordt deze in de praktijk getoetst. Deelnemers gaan oefenen/aan de slag met 

een ‘ live’ opdrachtgever en met een medewerker. Eind van de dag gaan deelnemers naar huis met 

een praktijkopdracht. Deze opdracht vraagt van hen om het AVB toe te passen in de eigen praktijk. 

 

 

Dag 2: Moderne theorie uit de eenentwintigste eeuw. 

Op de tweede dag worden motivatie theorieën van de eenentwintigste eeuw behandeld: groei 

mindset en faalangst en de principes van de positieve psychologie; We leggen de link met het GPF 

(General Personality Factor) model over persoonlijkheid en het PSI model (uit de artificiele 

intelligentie). We besteden aandacht aan recente ontwikkelingen uit de neuropsychologie die de 

neurologische en biochemische kanten van motivatie belichten (het SCARF model). We vergelijken 

deze modellen en theorieën. Daarbij brengen we in kaart wat goede drijfveren modellen zijn. 

Vervolgens gaan we verder met interventie theorie:  

 Welke implicaties hebben deze theorieën voor werkzame interventies?  

 Welke technieken en methodieken zijn er? 

 Hoe motiveer je mensen in de praktijk om in beweging te komen? 

We werken met:  

 AVB, drijfveren, diagnostische modellen 

 waarderende interviews, star interview 

 motiverende gespreksvoering, paradoxale technieken. 

We oefenen met cases uit de praktijk van de cursisten en passen de verschillende interventies op 

dezelfde case toe. Wat zijn de resultaten? 

 

 

Dag 3 (halve dag):  Toetsing en praktijkopdrachten presenteren. 

Op deze dag wordt er getoetst èn geleerd. De ochtend begint met een toets. De toets brengt in 

kaart welke kennis en inzichten de deelnemer heeft. Belangrijk is ook dat de toets wordt 

nabesproken zodat de deelnemer een compleet overzicht krijgt op de overgedragen kennis. Na de 

toets gaan de deelnemers in subgroepen hun werkopdracht presenteren. Tijdens en na de 

presentatie wordt er in kaart gebracht, welke diagnostische modellen en welke interventies er zijn 

uitgewisseld. Na de presentaties worden centraal de ‘ lessons learned’ vastgesteld. 


