
Vanuit de werknemers voelden we een sterkte behoefte om te investeren in
vakmanschap. Dus niet een training die interessant is en daarna weer vervliegt, maar een
training die geworteld raakt in ons vak en waar we mee blijven oefenen. 
 
Met deze intentie is de training stress-sensitief werken als pilot gestart met vier
trainingsgroepen, die unaniem enorm enthousiast ontvangen zijn. Nu zo’n kleine twee jaar
later is vrijwel iedereen in de organisatie getraind en zijn de geluiden nog steeds enorm
positief en wordt er actief geoefend met de methode.  
 
De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met een vertaling naar
methodisch werken die ons ondersteunt in ons vakmanschap en waar we op de
werkvloer wat aan hebben. Het biedt een gemeenschappelijke taal waarmee we binnen de
verschillende werksoorten kunnen uitwisselen over de beste aanpak. 
 
We vinden het dan ook enorm tof dat deze training stedelijk beschikbaar wordt gesteld aan
de medewerkers van de maatschappelijke dienstverlening van Amsterdam! We bevelen de
training van harte aan! De aanmeldingen voor de training lopen via de eigen organisaties.
Mocht je vragen hebben over de inhoudelijke informatie van de training op de achterzijde,
of je hebt praktische vragen: mail of bel ons dan gerust. 
 
Hartelijke groeten,

Marieke Jansen, Suzanne Oehlen en Jan Achterbergh (projectleiders SSW dSM)
06 - 8221 6660, 06 - 1306 9194 en 06 - 8215 9311

training@desocialemaatschap.nl

Mensen motiveren tot

het maken van andere

keuzes op basis van

eigen drijfveren en

kracht.



De effectieve werkalliantie tussen beroepskracht en burger.
Motiverende gespreksvoering.
Oplossingsgericht werken.
Gedragsverandering als proces.
Versterking van het ‘doen-vermogen’/executieve functies.

De training STRESS-SENSITIEF WERKEN is een combinatie van wetenschappelijke
inzichten en methodisch handelen wat maakt dat het praktisch en concreet is en
dat je snapt waarom je doet wat je doet. 
 

Overtuigen, belerend doen en confronteren blijken weinig effectief om gedrag duurzaam te
veranderen. Mensen motiveren tot het maken van andere keuzes op basis van hun
eigen drijfveren en hun eigen kracht en hen dat te laten vertalen in (blijvend) nieuw gedrag
blijkt effectiever.
Het stress-sensitief coachen vraagt een benadering die aansluit bij de wetenschappelijk
bewezen mechanismen achter gedragsverandering en bij datgene wat mensen motiveert. 
De samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener is daarbij van wezenlijk belang. Vanuit
een open, empathische en ondersteunende basishouding worden gesprekstechnieken
ingezet die burgers helpen het eigen probleem te verkennen, de eigen beweegredenen te
ontdekken, doelen te stellen, acties te ondernemen en vol te houden. 
De gesprekstechnieken versterken de motivatie en doen de weerstand tegen veranderingen
afnemen. Het stellen van heldere kaders, waarbinnen de verandering mogelijk is, geeft
richting aan de verandering. Ook wordt systematisch rekening gehouden met de impact van
stress bij de burger en worden mogelijkheden aangereikt voor versterking van het
‘doen-vermogen’; de executieve functies.
 
Onder onze trainingen ligt een kennisfundament van bewezen effectieve kennis over ‘wat
werkt’ in gespreksvoering uit de sociale psychologie, gedragseconomie en hersen-
wetenschappen. In dat kader werkt het Gilde Vakmanschap vernieuwend samen met diverse
hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Dit fundament is samengebracht in
onze methodiek “STRESS-SENSITIEF WERKEN”. 

Belangrijke elementen daarin zijn:

Deze elementen worden in samenhang belicht en aangeboden.

Stress-sensitief werken

Training: stress-sensitief werken


