
 

Themadag 
Vrijdag 23 november 2018 
van de Vereniging van  
Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland 

 

 

 
 
 

 

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Themadag van de Vereniging van Verpleegkundig 
Babyconsulenten Nederland. Deze dag is toegankelijk voor geïnteresseerden die werkzaam 
zijn in de ouder- en kindzorg. 
 

Accreditatie voor deze dag wordt aangevraagd. 
 

                  Locatie 

            De Groene Hoven 

          Koninginnelaan 280 

            7316 Apeldoorn 

      

 
 

Ben je verlaat, of kan je het niet vinden, dan graag even een belletje naar: 
06-42597402 

 
Kosten per persoon bedragen € 45,00 

 
Aanmelden kan voor deze dag voor 01-11-2018 bij: 

mijnblijebaby@gmail.com 

   

S.v.p. bij aanmelding vermelden: 
je naam, functie, wel/geen bewijs van deelname, BIG nummer 

       

 

 
 
 
 



 

 
 
 

Programma 23 november 2018 

 
 

13.00 – 16.30 
 
Presentatie  ‘Overtuigend adviseren’ door Ina Giesen 

Ina Giesen is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Zij volgde de 
theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunst te Arnhem. Tijdens haar 
studie ontwikkelde ze organisatie-trainingen en werkte ze als 
organisatieadviseur in complexe veranderingstrajecten. Ina gebruikt 
theatertechnieken en methoden in trainingen gericht op presentatie, 
communicatie en samenwerking. Haar stijl is gedreven, enthousiasmerend en 
direct. 
 

Iedereen heeft wel eens te maken met lastige vraagstukken of het gevoel dat 
een gesprek beter had gekund. Maar hoe had het dan anders gemogen? En 
hoe benader je een oververmoeide ouder die een advies niet opvolgt of in 
discussie gaat? Hoe pak je het advies zo in dat de ouder gaat mee bewegen? 
Hoe zorg je dat je de juiste houding aanneemt waardoor de ouder jou 
accepteert en je ziet als een prettige betrouwbare professional? En dan is 
daarbij ook nog iedere ouder net iets anders van aard wat vraagt om een 
inhoudelijk vaardige maar ook communicatieve wendbare ‘adviseur’. 
 

Tijdens deze training staan we stil bij hoe je op inhoudelijk niveau en op 
relatieniveau het gesprek kan lezen en sturen.                                                                     
En hoe kun je daarbij jouw kwaliteiten inzetten om zo overtuigend je advies te 
kunnen geven. 

Kortom:                                                                                                                                     
‘Overtuigingskracht’ ontwikkelen door naast een invoelende kinder-/jeugd-
/kraamverpleegkundige te zijn, ook duidelijk regie kunnen nemen en 
voorstellen doen aan de ouder. 

Om dat wat Ina ons vertelt in de praktijk te brengen, zal zij worden bijgestaan 
door een acteur. 

16.30 Rondvraag 

 
16.45 Afsluiting 

 
 
 
 

 
 

 


