
 

 

 

INDBYDELSE TIL KURSUS  

”HVORDAN MOTIVERER VI BORGERNE TIL AT SIGE JA” 

 

Motivationsfaktorer og inspiration til at finde de rigtige håndtag 

Hvad får borgere – og andre – til at indgå i udvikling?  

 

Målgruppe: Ledere og medarbejdere, der kæmper med at motivere borgere og kolleger i 
dagligdagen. 

 
 
De nye toner om §83a og rehabilitering på socialområdet, og virksomhedspraktikker og 

fleksjob til alle på arbejdsmarkedsområder stiller store krav til medarbejdernes 
kommunikative evner og samarbejde med borgere i forhold til at opsætte udviklende mål for 

fremtiden. Ofte ender samtalen i frustration og dårlige oplevelser på begge sider af bordet. I 
forhold til medarbejderne synes lysten til at indgå i forandringsprocesser også ofte yderst 
begrænset! Den motiverende samtale slår ikke til. 

 
Hvad er det der får nogle til at rykke hurtigt – andre til at sætte hælene i? 

 
På temadagen præsenteres en proces model til afdækning af positive og negative drivere i 
forhold til motivation. Disse eksemplificeres ved cases og øvelser, hvor forskellige strategier 

sættes op i forhold til den enkelte person. Den motiverende samtale kan så efterfølgende 
bruges til at bringe strategierne i spil. Nogle af dagens overskrifter vil være: 

 

 Hvorfor er motivation blevet så vigtigt i debatten? Opsummering på § 83a? 

 Motivation og praktiske ”håndgreb” 

 Hvordan reagerer den enkelte borger, hvad motiverer og hvad demotiverer? 

 Hvilken tilgang har vi til samtalen og mødet med borgeren? 

 Målsætningens styrker, succeskriterier som dialogværktøj til borgerinddragelse 

 
Deltagerne opfordres til at medbringe eksempler på situationer, hvor de er kommet til kort.  

 
Varighed: 1 dag 
 

Kurset udbydes i Odense den 5. Oktober 2016 
Kurset udbydes i Skanderborg den 13. Oktober 2016   

 
Max 15 deltagere pr. hold 
 

Pris: 1450 excl. moms (forplejning og materialer er inkluderet). Medlemmer af Dialogforum 
får 10% rabat på kursusafgiften. 

 
Sidste tilmelding den  15. september 2016 til Birthe Andersen, ban@isuplus.dk. Husk EAN 
nr. ved tilmelding til brug til fakturering 

 
Endeligt program udsendes senere 
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