
Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Incompany training


In het onderwijs en de zorg worden vele 
gesprekken gevoerd over en met kinderen,  
jongeren, (jong)volwassenen, ouders en 
ouderen. Meestal speelt er in mindere of 
meerdere mate een problematiek en is er 
een meer bevredigende toekomst gewenst. 
Deze gesprekken vragen een 
bovengemiddelde vaardigheid in de 
gespreksvoering.

De oplossingsgerichte methodiek staat de 
laatste jaren steeds meer in de 
belangstelling. En terecht. Met deze 
methodiek worden betere resultaten gehaald 
en zowel de cliënt als de begeleider zijn na 
afloop meer tevreden over het zowel het 
proces als het resultaat. 

De oplossingsgerichte benadering focust op 
het creëren van oplossingen in plaats van de 
analyse van het probleem. Een van de 
uitgangspunten is: stop met wat niet werkt 
en doe meer van wat wel werkt. De 
methodiek geeft hele concrete en bruikbare 
technieken om de hulpbronnen van cliënten 
te mobiliseren. Met de oplossingsgerichte 
benadering werk je in de belevingswereld 
van de cliënt en zoeken we de kracht en de 
mogelijkheden van de cliënt om de situatie 
te veranderen. 

Incompany
De incompany training wordt na een 
uitgebreide intake op maat samengesteld. 
De duur van de training is minimaal twee 
dagen. Naast het behandelen van de theorie 
oefenen we met trainingsacteurs veel op 
oplossingsgerichte gespreksvaardigheden. 
De training kan worden aangevuld met 
begeleide intervisie en/of supervisie.

Doelgroep
Het programma is zeer geschikt voor teams 
van mentoren in het onderwijs, interne 
coaches/begeleiders, zorgbemiddelaars,
(jeugd)verpleegkundigen, 
praktijkondersteuners, artsen en 
leidinggevenden.

Groepsgrootte
Voor een optimaal resultaat is de 
groepsgrootte maximaal 8 deelnemers.

Trainer
Het programma wordt verzorgd door Wim 
Zuidberg. Wim is een ervaren en 
gewaardeerde trainer/coach op het gebied 
van de oplossingsgericht werken methodiek. 

Accreditatie
De training kan worden geaccrediteerd in 
het PE-programma voor de betreffende 
beroepsvereniging.

Investering
De investering werken we graag voor u uit in 
een op maat gemaakt voorstel voor uw 
organisatie. 

www.wizin.nl/aanbod/ogw,

http://www.wizin.nl/aanbod/ogw

