
                                                          

Masterclass introductie succesvol motiveren met OctoQuest® 
 

Een methode voor het effectief beïnvloeden van je gesprekspartner(s) 

Beschrijving van het evenement  

Sprekers: Wolf Lejeune en Anne van Dinther.  

Wolf en Anne nemen u mee in de wereld van de oplossingsgerichte dialoog. U ervaart gedurende 

deze masterclass hoe u uw gesprekspartner op een gestructureerde en respectvolle wijze zo 

motiveert dat hij zijn eigen probleem oplost of concreet om instructie vraagt.  

Dit doen zij aan de hand van theorie en praktische oefeningen.  

 

De methode stimuleert persoonlijk meesterschap in communiceren en grijpt tevens, in positieve zin, 

in op persoonlijke overtuigingen. Systematische toepassing door de gebruiker bevordert het ontstaan 

van mildere overtuigingen over zichzelf en zijn omgeving. Nieuwe inzichten en beleving bevorderen 

de toename van compassie. U ondervindt hoe u uw zakelijke relaties, prestaties en samenwerking op 

plezierige effectieve manier kunt verbeteren. 

Toepassingsvelden OctoQuest® 

Formuleren van strategie en tactiek, confronteren en motiveren, relatie revitaliseren, interviewen, 

zelfmanagement, teamontwikkeling, conflicthantering, consultancy, leidinggeven, onderhandelen, 

doorbreken van aangeleerde hulpeloosheid, ontwikkelen van een assertieve aanpak, invloed 

uitoefenen in (niet hiërarchische)relaties. 

Voor wie?  

Professionals die een belangrijke rol hebben in de beïnvloeding van anderen, bijvoorbeeld ten 

aanzien van hun (professionele) ontwikkeling. (Oud) deelnemers zijn bijvoorbeeld bestuurders, 

(verander)managers, adviseurs, arbeidsdeskundigen, medici, docenten. 

Programma op 12 en 25 oktober 2017 

14.00 uur - 14.15 uur : Ontvangst  

14.15 uur – 15.15 uur : Theoretisch deel: 

de rol van interpersoonlijke belangen en/of belangentegenstellingen, beschikbare energie koppelen 

aan motivatie, verkennen van mogelijke spanning tussen een ongewenste situatie en het gewenste 

resultaat,  exploreren van negatieve en positieve betrokkenheid.  

15.15 uur – 16.15 uur : Oefenen met de materie a.d.h.v. voorbeeld dialogen 

16.15 uur – 17.00 uur : Plenaire terugkoppeling en ruimte voor het stellen van vragen. 

 

Over de organisatoren  

Wolf Lejeune en Anne van Dinther hebben een jarenlange ervaring binnen (non) profit als 

managementadviseur, trainer en ZKM consultant. Zij hebben beiden als passie mensen te laten 

excelleren in hun (werkzame) leven. Zij doen dit door het geven van (team)trainingen en individuele 

begeleiding.  


