Is het Oplossingsgericht werken wat weggezakt? Of heb je erover gehoord en ben je enthousiast?

Meld je aan voor de Jaartraining Oplossingsgericht coachen & werken!
Na het volgen van een workshop of training op het gebied van Oplossingsgericht werken, ben je
enthousiast. Je past het toe en het werkt! Je gesprekken verlopen prettiger en sneller en het lukt
je steeds beter om aan te sluiten bij de ander….
….. maar na een tijdje zakt het weg. Het is makkelijk om weer te werken zoals je altijd al deed. Je
hoort jezelf advies geven, of misschien loop je vast in gesprekken. Wellicht vraag je je ook af of en
hoe je deze methode kunt toepassen in relatie tot anderen, zoals je collega’s of je leidinggevende.
Herkenbaar? Dan is de jaartraining van Solvitas iets voor jou!
De jaartraining bestaat uit:
•
•
•
•
•

10 dagen training door absolute toptrainers (zie programma), inclusief luxe lunch.
De training vindt plaats op loopafstand van station Utrecht CS
Maandelijks lesmateriaal, dat door de trainers wordt verzorgd, aangevuld met literatuur
(deels inbegrepen, deels aanbevolen)
Tussentijdse opdrachten die het leereffect van de training vergroten
Intervisie, met en zonder begeleiding, waarmee je de methodiek met vakgenoten verder
eigen kunt maken
Coaching via e-mail, skype of telefoon, die je zal helpen je persoonlijke doelen te
bewerkstelligen

De kosten voor het gehele traject bedragen € 2950,-. Er wordt geen btw in rekening gebracht.
Een jaar intensief trainen en coachen leidt ertoe dat je wordt ondergedompeld in de
Oplossingsgerichte methodiek. Daarna kún je niet anders meer!
Over Solvitas
Solvitas is opgericht door Irene Lansdaal vanuit een enorme passie voor het
Oplossingsgericht werken. ‘In gesprekken gaat veel tijd verloren met het praten
over problemen. Mijn ervaring is dat dit anders kan. Door de aandacht te
verleggen naar de gewenste situatie merk je dat de ander enthousiast wordt: dáár
wil ik heen! Deze manier van werken is prettiger en bovendien veel effectiever. In
mijn opleiding heb ik het voorrecht gehad te zijn getraind door de besten uit het
vak. Dit gun ik iedereen. Daarom ben ik deze opleiding gestart!’
Hartelijke groeten en graag tot ziens!
Irene Lansdaal
PS: heb je nog nooit Oplossingsgericht gewerkt, maar wil je toch meedoen? Dat kan! Voor
aanvang van het jaartraject wordt een gratis basisworkshop georganiseerd, waardoor je zo
kunt instromen. Mail voor meer informatie: contact@solvitas.nl of 06-52035046.

Programma Jaartraining 2019 – 2020
Irene Lansdaal

Kennismaken, opfrissen en inleiding.

Fredrike Bannink
Auteur en internationaal
trainer, coach, mediator en
supervisor

Hoe breng je structuur aan in een gesprek?
Oplossingsgericht coachen in combinatie met
positieve psychologie.

Irene lansdaal

De basis eigen maken, veel oefenen.

Esther de Wolf
Trainer, therapeut, supervisor
en voorzitter van de Vereniging
voor Oplossingsgerichte
Professionals Nederland (VOPN)
Intervisiebijeenkomst

De Oplossingsgerichte basishouding.

Of
Data nog nader te
bepalen.
Alle data zijn
vrijdagen.
De jaartraining start
in oktober of
november 2019.
Het einde van de
jaartraining ligt net
voor de zomer van
2020.

Oefensessie

Eén begeleide intervisiebijeenkomst van 3
uur. Later volgt nog 1 begeleide intervisie. De
overige 2 data worden in overleg met je
intervisiegroep bepaald (adviesdata zie
onder).
Of : een dagdeel oefenen in een kleine groep

Cora Hagen
Trainer, Operationeel directeur
van Solvitas

Het 4sfc-model.
Oplossingsgericht werken in andere rollen
dan als coach: sturen en adviseren.

Myriam Le Fevere de ten Hove
Inspirerende trainer en medeoprichter van het Korzybski
instituut

Het Brugse model, de flowchart

Barber van Manen, Jeroen de
Waard, Cora Hagen & Irene
Lansdaal

In je intervisiegroep volg je 3 sessies:
1. Barber/Jeroen: begeleiding van jullie
intervisie / oefensessie
2. Cora: het 4sfc model & praktijksituaties
3. Irene: oefenen met lastige situaties

Anton Stellamans
Oplossingsgericht (team)coach,
consultant en trainer. Auteur
van: ‘Vergroot de veerkracht in
jezelf en je team'

Oplossingsgericht werken als middel om de
(team)veerkracht te vergroten.

Frank van der Heijden
Trainer, coach, adviseur en
begeleider van teams

‘Jullie zijn de baas-dag’ : waar willen jullie
meer van weten of mee oefenen?

Pauline Kolsteeg
Trainer en coach

Afronding en evaluatie.
Pauline verzorgt ook de algehele coördinatie
en de coaching tijdens de jaartraining.

Reservedatum.

Gaat alleen door als een training onverhoopt
uitvalt.

Let op: alle lesdagen zijn van 9:30 tot 16:30 uur!
Adviesdata voor de intervisie zonder begeleiding vanuit Solvitas : nog niet bekend

Voor wie is de jaartraining?
De jaartraining bij Solvitas is direct van waarde als je gesprekken voert op het werk waarbij je
iemand coacht, traint, aanstuurt of adviseert. De jaartraining wordt gevolgd door o.a.
studiebegeleiders, docenten, HR professionals, adviseurs, maatschappelijk werkers, coaches en
trainers en professionals met leidinggevende taken.
De jaartraining bij Solvitas is dé training in Nederland voor toepassing van de Oplossingsgerichte
methodiek op het werk, nadrukkelijk voor mensen die geen therapeut zijn.
De training is bovendien uniek omdat je getraind wordt door een variëteit aan toptrainers in het
Oplossingsgericht werken.
Niveau van de training: HBO niveau. De jaartraining staat open voor iedereen die al een workshop
op training in het Oplossingsgericht werken heeft gehad, of voorafgaand aan de jaartraining de
kennismakingsworkshop gaat volgen (zie blz 1).
De totale studiebelasting, inclusief de trainingen, intervisie, opdrachten en coaching bedraagt
ongeveer 75 uur.
Wat is het effect van de jaartraining?
•
•
•
•
•

Je advies wordt vaker opgevolgd, ook bij weerstand
Ook met iemand die veel klaagt kun je effectief het gesprek voeren
In coachende gesprekken help je iemand makkelijker en sneller
Je gesprekspartners vinden het nog prettiger en nuttiger om met jou te werken
Je staat sterk in lastige gesprekssituaties omdat je een andere ‘route’ kent om in
gesprekken tot oplossingen te komen

Dit kun je doordat:
-

Je de Oplossingsgerichte methode leert, en de verschillen ervaart in vergelijking met
andere methoden;
Je oefent met de verschillende toepassingen van het Oplossingsgericht werken: coachen,
sturen, adviseren en Oplossingsgerichte intervisie;
Je jezelf de Oplossingsgerichte basishouding eigen maakt en de Oplossingsgerichte
technieken hebt geoefend en kunt toepassen.

Meld je nu aan voor de jaartraining via het aanmeldingsformulier op de website!
http://www.solvitas.nl/inschrijfformulier.html

Accreditaties
• De jaartraining is geaccrediteerd door Registerplein (PE-online). Voor deskundigheidsbevordering
voor cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners: 77 punten. Voor
deskundigheidsbevordering voor sociaal Agogen, GGZ-agogen en Maatschappelijk werk: 51 punten.
• De jaartraining is geaccrediteerd door het SKJ voor 77.00 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals
• Certificaten t.b.v. accreditatie worden verleend bij minimaal 90% aanwezigheid.
• Solvitas is een CRKBO geregistreerde instelling en is vrijgesteld van BTW.
Is deze of een andere accreditatie voor jou van belang? Neem dan even contact met ons op en laat het ons
weten, of informeer naar de laatste stand van zaken. Bel 06-52035046 of mail naar contact@solvitas.nl

