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Motivatie-training 

voor jongeren 14-20 jaar

Ouders

U maakt zich zorgen over uw zoon of dochter?
Uw kind:
•   heeft geen zin in school 
•   is narrig, humeurig of gesloten
•   maakt vaker geen huiswerk
•   heeft eigenlijk nergens meer zin in.
Dan is Motifire een goede start om uw kind weer in 
beweging te krijgen.

School

U heeft een jongere die niet gemotiveerd is,
ongewenst gedrag vertoont en slechte cijfers haalt. 
Huiswerkbegeleiding haalt weinig uit en voor een 
gespecialiseerd hulpverleningstraject is het nog 
te vroeg. Maar u wilt wel graag de jongere binnen 
boord houden.
Dan kan een kortdurend traject van Motifire een 
oplossing bieden.

Waarom een motivatietraining?

Een korte motivatietraining kan uw kind weer bij 
zijn/haar eigen kracht brengen. Een puber weet en 
voelt weer wat hij/zij wil. Op school, thuis en met 
vrienden. 
Ook leert de jongere hoe je dat gevoel van eigen 
kracht kan vasthouden als het weer even tegenzit.

Visie en methodiek

Wij werken vanuit een breed kader waarin drie 
methodieken gecombineerd zijn:
1. Oplossingsgericht coaching
2. Geweldloze communicatie 
3. Weerbaarheidstraining Rots en Water.



Motifire-traject

Een traject bij Motifire start met een intakegesprek 
met de ouders en het kind. Vervolgens gaan we 
in 5-6 sessies met de jongere aan de slag. Dat kan 
individueel of in een groepje zijn. Na 3 bijeenkom-
sten volgt een kort verslag voor de ouders.

Na afloop volgt een afsluitend gesprek met een 
kort verslag en eventueel een terugkoppeling met 
de school. Een follow-up (individueel of in een 
groep) behoort tot de mogelijkheden.
In principe starten we een week na de intake. In  
overleg bekijken we waar de training wordt gege-
ven.

Werkvormen

Ons doel is jongeren in beweging te brengen en 
richting te laten kiezen. Onze werkvormen zijn 
daarop afgestemd: meer doen dan praten.

Wie is Motifire?

De motivatie-training in het kort

•   individueel/groep
•   kortdurend (5 á 6 bijeenkomsten)
•   actieve insteek: veel doe-dingen, soms praten
•   op maat gemaakt
•   kan elk moment starten
•   geen wachtlijst
•   betaalbaar
•   na 3 bijeenkomsten een verslag
•   na afronding een eindgesprek en verslag
•   verschillende vervolgtrajecten mogelijk

Meer info

Motifire
info@motifire.nl
www.motifire.nl

Telefoon:
René: 06 – 10316556
Rob: 06 - 50503289

Interesse? Bel of mail ons. 
Wij nemen dan meteen contact met u op.

© Motifire, Mei 2013

René Albers (1959): 
Coach/trainer. 
Begeleidt mensen naar 
een bezield leven. 
Vader van een tweeling, 
woont in Berlicum

 

Rob Ruijs (1961): 
Weerbaarheids-trainer 
(12 jaar ervaring) 
voor jongens en ouderen.
Woont in ‘s-Hertogenbosch


