
 

Het Ontwikkelpunt heeft de oplossingsgerichte methode meer dan omarmd.  
We trainen al jaren deze methode zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs en 
we worden steeds weer blij van de positieve effecten die deze methode brengt. Als 
je oplossingsgericht werkt ontstaat er meer verbinding onderling, gelijkwaardigheid 
en vertrouwen omdat je niks oplegt, maar de ander vriendelijk benadert met 
erkenning voor het wereldbeeld van de ander. 

Deze methode bestaat uit een aantal basisprincipes en een heleboel praktische 
vragen. Toch blijkt het in de praktijk helemaal nog niet zo makkelijk om 
oplossingsgericht te werken. Vaak willen we te snel en vergeten we te luisteren naar 
wat de ander echt belangrijk vindt. Of geven we advies terwijl de ander daar nog 
helemaal niet op zit te wachten… en weg is je verbinding. Juist daarom is het 
belangrijk om de oplossingsgerichte manier van denken te integreren in jouw 
dagelijkse gesprekken. Je zult merken dat je er steeds beter in wordt en dat je de 
mind-set helemaal eigen maakt. 

In Oplossingsgericht level 1 leer je werken met deze mind-set. Je leert de 
oplossingsgerichte vragen toe te passen op het juiste moment zodat jij een gesprek 
kunt leiden vanuit gelijkwaardigheid en volgens het tempo van je gesprekspartner. 

Resultaat 
Het resultaat is dat je in een kortere tijd prettigere gesprekken voert waarin je 
makkelijker mensen mee krijgt. Ook komt jouw advies beter aan en wordt het echt 
gedragen door de organisatie. Je werkt in het klein aan je vaardigheden om zo 
grootse effecten te bereiken. 

Merk je dat je op een plek in de organisatie zit waar je invloed kunt uitoefenen om 
op een positieve manier beweging te creëren. Dan is dit de opleiding voor jou. 

Oplossingsgericht level 1
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Voor wie ? 
Oplossingsgericht werken level 1 is voor iedereen bedoeld die al kennis heeft 
gemaakt met de methode en zich verder wil ontwikkelen in het leren integreren 
van de technieken in de dagelijkse praktijk. Die praktijk is voor iedereen 
verschillend daarom is er ruimte voor ieder zijn casuïstiek en heeft de groep een 
gemêleerd karakter.  

Of je nou leiding geeft aan een team, vakdocent bent, Hr businesspartner of 
(agile)coach Bij Oplossingsgericht level 1 leert iedereen de mind-set door;  
te oefenen, in de eigen praktijk uit te proberen, hierop te reflecteren en het 
weer te proberen. Je doet dit niet alleen, want op dag 1 word je aan een 
buddy gekoppeld. Samen vormen jullie een leerteam en gedurende de 
training houden jullie elkaar scherp, oefenen jullie met elkaar ook buiten de 
training om en train je elkaar binnen jullie eigen beroepspraktijk.  

Wat kun je verwachten?  

Een pittige training waar de focus ligt op jouw groei. Tussen de bijeenkomsten 
oefen je en ben je actief met de stof bezig. Er wordt ook voorbereiding 
gevraagd zoals reflecteren en stof lezen of bekijken.  

Vooraf: 

-  Intake gesprek aan hand van de drijfveren 
scan van Insights 

-  Scherp krijgen van je persoonlijke leerdoel. 

-  Toegang tot de online cursus oplossingsgericht. 

-  Hardcopy theorie- en werkboek 

-  Toegang tot de whatsapp leergroep 

- Vijf intensieve trainingsdagen in Rotterdam. 
     Vraag naar de eerstvolgende datums. 

    Prijs: € 2950,- ex BTW 

Je rondt de opleiding af met een performance 
assessment gericht op je eigen leerdoel en binnen je eigen casuïstiek.
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Programma indeling  

Dag 1: Oplossingsgericht werken in de praktijk 
-    De basisprincipes van Oplossingsgericht koppelen aan eigen situaties 
-  Praktische oplossingsgerichte gespreksvaardigheden oefenen 
-  Erkennen, aansluiten, oplossingsgericht luisteren  
-  oplossingsgericht samenvatten en doorvragen 
- Jouw leerdoel m.b.t. oplossingsgericht werken op tafel  

Dag 2: Jij als succesfactor in het gesprek 
-    Jouw reacties in gesprekken die nog niet zo lekker lopen 
-    Jouw gedachten en overtuigingen onder de loep 
-    De assertiviteitsladder in de praktijk brengen 
-  Oefenen met assertief oplossingsgericht feedback geven 

Dag 3: omgaan met weerstand in verschillende gesprekken 
-    Het begrip ‘weerstand’ in oplossingsgericht werken 
-    Omgaan met weerstand  
-    De flow-chart van mandaten 
-  Oefenen met verschillende Samenwerkingsrelaties 
-  Oefenen met verschillende reacties 

Dag 4: verschillende manieren van oplossingsgericht werken 
   Kennis maken met verschillende toepassingen van oplossingsgericht werken 
-   Oplossingsgericht adviseren 
-   Oplossingsgericht begeleiden 
-   Oplossingsgericht coachen 
-   Oplossingsgericht Leidinggeven 

Dag 5: Performance assessment vanuit eigen praktijkcase 
-    Het performance assessment in leerteams bespreken  
-  Oplossingsgerichte Feedback hierop geven  
-  Eigen ontwikkeling van oplossingsgericht werken presenteren 
-  Uitreiken certificaat 
-  Feestje  

It’s Simple but it ain’t easy 
- Steve de Shazer- 
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