
Als zorgprofessional heb je het niet altijd gemakkelijk. Het zorglandschap is voortdurend in 

beweging. De kwaliteitseisen nemen alleen maar toe, terwijl de druk om het werk slimmer, beter 

en goedkoper te organiseren wordt opgevoerd. Het beeld van zorgprofessionals is veelal dat 

het écht niet met nog minder kan! Het moet dus anders, maar hoe? Er zijn verschillende metho-

dieken ontwikkeld die tot doel hebben om structuren en processen te optimaliseren, die daar 

behulpzaam in zijn. Maar hoe zit het met de mensen? Hoe krijg je hen mee in de gewenste  

veranderingen? Gedragspatronen zijn vaak gedurende jaren ingesleten. Hoe kun je deze  

spiraal effectief doorbreken en daadwerkelijke verandering realiseren? Kom naar onze training 

‘Hoe doorbreek je bestaande gedragspatronen?’

Werken met drijfveren: RealDrives Care&Cure (RDCC) 

Mensen zijn heel verschillend. Vakmanschap is de basis voor presteren, maar het verschil 

wordt gemaakt in het gemak, de energie en souplesse waarmee iemand zich beweegt. 

Drijfveren zijn een zeer bepalende factor in deze onderstroom. 
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In deze training geven we (zelf)inzicht in wat mensen ten diepste drijft, wat er speelt in jouw team 

en leren we je hoe je effectiever kunt worden in je communicatie en samenwerking. We maken 

daarbij gebruik maken van RealDrives Care&Cure (RDCC), een loepzuivere drijfverenanalyse 

die je in staat stelt de sleutel te vinden naar echte verandering. Als je de drijfveren van jezelf en 

anderen kent, heb je een grote voorsprong en kun je je resultaten enorm versnellen!

Wat levert deze training u op? 
Het resultaat van de training is dat je beter gaat begrijpen waar verschillen tussen mensen vandaan 

komen. Vanuit inzicht kun je effectiever worden in je eigen communicatie en samenwerking en con-

crete handvatten vinden om de doelen te bereiken die je voor ogen hebt. Hiermee heb je een grote 

voorsprong en kun je je resultaten enorm versnellen! De RealDrives Care&Cure drijfverenanalyse 

is een integraal onderdeel van de training. Doordat u deze drijfverenanalyse voorafgaand aan de 

training invult nemen de trainers de resultaten mee in de voorbereiding op de training. 

Inhoud van de training

•  Algemene inleiding ‘leidinggeven vanuit drijfveren’

•  Terugkoppeling van de individuele drijfveer profielen

•  Zelfassessment over leiderschapsstijl en sturing

•  Praktische casuïstiek

Deze training wordt ook incompany aangeboden.  

We bespreken graag de mogelijkheden met u.
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