
Training Positieve Gezondheid
& gesprekken voeren
Voor wie is deze training?
Deze leerroute volg je wanneer je de 
Introductie Positieve Gezondheid hebt 
afgerond en dit gezondheidsconcept 
als uitgangspunt wilt nemen in 
het voeren van gesprekken in je 
werk. Dit kan bĳvoorbeeld op het 
gebied van gezondheidszorg, 
welzĳn of de werkgeverssetting. 
Ben jĳ praktĳkondersteuner in de 
huisartspraktĳk? Werk je als EVV’er?  
Of misschien als wmo-consulent bĳ de 
gemeente? Of ben je leidinggevende 
van een team in een organisatie? Dan 
is dit de leerroute die goed aansluit 
bĳ jouw werk. De training is voor veel 
beroepsgroepen geaccrediteerd.

Wat leer je in deze training?
In deze training leer je de essentie van 
het werken met Positieve Gezondheid. 
Je vertaalt deze in persoonsgerichte 
gesprekken. Hierin leer je jouw 
cliënten, patiënten of klanten met 
een brede blik naar binnen te kĳken. 
Zo kunnen ze hun wensen vertalen in 
stappen die ze zelf willen zetten.

Er is tijdens de training volop 
gelegenheid om met elkaar in gesprek 
te gaan en te leren van elkaar. 
Daarnaast is het de bedoeling dat je 
tijdens het traject aan de slag gaat 
om het geleerde toe te passen in de 
praktijk.



Na het volgen van deze 
training:
   Kan je de essentie van het werken 

met Positieve Gezondheid helder 
beschrĳven en aangeven hoe je dit 
in je werk vormgeeft.

   Heb je meerdere malen 
gereflecteerd op je eigen Positieve 
Gezondheid en kan je beschrĳven 
wat jouw opbrengst daarvan is.

   Kan je inschatten op welk moment 
en hoe het gesprek vanuit 
Positieve Gezondheid het beste 
past voor de ander.

   Kan je een werkwĳze op basis 
van het spinnenweb beschrĳven, 
die jou in staat stelt om mensen 
binnen hun eigen werksetting te 
laten reflecteren op hun Positieve 
Gezondheid en hierover met hen in 
gesprek gaan.

  Ben je je bewust van het belang 
van goed luisteren en kĳken naar 
de ander en ben je bereid om 
een open en onbevooroordeelde 
houding bĳ jezelf te blĳven 
oefenen.

  Pas je Positieve Gezondheid toe in 
jouw gedrag door je te verdiepen 
in het perspectief van de ander, 
ruimte te geven, de tĳd te nemen 
en niet te sturen op bepaalde 
oplossingen.

  Kan je voor jezelf een passende 
werkwĳze toepassen om mensen 
te laten ontdekken welke haalbare 
stappen ze kunnen zetten om hun 
Positieve Gezondheid te behouden 
of versterken.

   Heb je gereflecteerd op je eigen 
vermogen om mensen regie 
te laten nemen over hun eigen 
ontwikkelproces en heb je gericht 
geoefend om dit vermogen te 
vergroten.

  Kan je vanuit het gedachtegoed van 
Positieve Gezondheid samenwerken 
met partners binnen en buiten de 
organisatie.

   Weet je waar je informatie en 
inspiratie kunt vinden over 
het toepassen van Positieve 
Gezondheid. Na het volgen van 
de training heb je een netwerk 
opgebouwd.

   Iedereen krijgt na afloop van de 
training het (landelijk) erkende 
certificaat.

Aanmelden?
 www.welinflevoland.nl/academie/
 info@welinflevoland.nl

Vragen of meer informatie? 
Mail naar info@welinflevoland.nl.
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