
Training voor 2-talige casuïstiek 

Omschrijving 
In deze training versterk je je interculturele competenties en je toepassing van motiverende gespreksvoering bij cliënten met een migratie-achtergrond. Je vergroot 
jouw inzicht en kennis van wat bij interculturele ziektebeleving en –presentatie effectief is in jouw gespreksvoering en begeleiding naar participatie en re-integratie. 

Resultaat/leerdoelen 
Na de training:  
• heb je meer inzicht in je eigen cultuur en mogelijke verschillen tussen het eigen referentiekader en dat van anderen (verschillende culturele dimensies)
• heb je geoefend met het toepassen van motiverende gesprekstechnieken in een interculturele setting
• ben je vaardiger in interculturele gespreksvoering, in het omgaan met taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van klanten vanuit hun eigen

referentiekader (voor het accepteren van advies en begeleiding)
• heb je een andere kijk op ziektebeleving en ziektepresentatie en hoe je deze hanteert in je begeleiding (waardoor je andere vragen gaat stellen aan je klant)
• heb je meer aandacht voor de relatie en de vertrouwensband met jouw klant met een andere culturele achtergrond.
• heb je je professionele gespreksrepertoire uitgebreid en je competentie cultuursensitiviteit versterkt

Doelgroep  
Casemanagers die cliënten begeleiden in bij re-integratie naar werk. 

Programma 
Met het TOPOI spel ervaar je in de ochtend interactief de impact van etnisch-culturele diversiteit op speelse wijze. Je krijgt beter inzicht in de ziektebeleving, 
ziektepresentatie en ziektegenezing van arbeidsongeschikte werknemers met een andere culturele achtergrond. Die inzichten vergroten jouw vaardigheden in 
interculturele gespreksvoering. Thema’s zijn: oorzaken van hoge hersteldrempel, ziektebeleving, SOLK en ziektepresentatie en hulp zoekgedrag  

Je gaat vervolgens aan de slag met de toepassing van motiverende gesprekstechnieken in een interculturele setting. Je ontdekt de ‘do’s and don’ts en 
uitgangspunten van cultuursensitief gesprek met klanten met een migratieachtergrond. In de middag ga je oefenen, met elkaar en van elkaar leren, en de kennis en 
inzichten van de ochtend uitproberen op je eigen praktijksituaties.  

Werkvormen 
• TOPOI model en spel
• Presentatie
• Film
• Rollenspel
• Casuïstiek bespreken
• Reflectie op eigen overtuigingen, (voor-)oordelen en handelen

2-Talige casuïstiek
voor casemanagers



 
Duur 
Voorafgaande aan de trainingsdag krijg je per mail een voorbereidingsopdracht. De voltooiing van deze opdracht is voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de 
trainingsdag. De klassikale trainingsdag is 2 dagdelen (9:30 tot 16:30). 

Uitvoering 
Door 2 senior trainers. 

Deze training is een samenwerking van Resultaat Psychologen en SpecialistenNet Psychologie. 

Contact 
training@resultaatpsychologen.nl 

2-Talige interventies




