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Oplossingsgericht werken voor leidinggevenden 
Training op open inschrijving 

 

Met Oplossingsgericht werken krijg je als leidinggevende een krachtig instrument in handen 

om je medewerkers te beïnvloeden, bij te sturen en te coachen. Dit komt door de 

verrassende gesprekstechnieken van de Oplossingsgerichte aanpak. Je kunt hierdoor nog 

effectiever met je team aan de slag en resultaten behalen. Dit op een manier waarbij je – ook 

in lastige situaties – goed samenwerkt en de capaciteiten van je medewerkers optimaal 

benut.  

 

Je krijgt praktische tools in handen voor situaties waarin er geklaagd wordt, er weerstand 

tegen verandering is of prestaties niet naar je zin zijn. Je krijgt een alternatieve aanpak in 

handen om positieve resultaten aan te jagen door je communicatie in je team. En je leert 

hoe je handig de coachende kant op gaat in gesprekken met je medewerkers zodat zij hun 

eigen capaciteiten vooral benutten en verbeteren waardoor zij zelfredzamer worden. 

 

Oplossingsgericht werken geeft je de kans om je team nog meer te laten 

presteren en floreren, en je eigen werk prettiger en lichter te maken! 

 

Voor wie is deze training? 

 

Deze training staat open voor iedereen die leidinggevende is. 

NB : Ben je zelf geen leidinggevende maar begeleid je leidinggevenden, dan is het niet mogelijk deel te nemen aan 

deze training. Geef je interesse door aan irenelansdaal@solvitas.nl. Mogelijk starten we een apart traject voor o.a. 

HR-professionals. 

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers. Deze kleine groep zorgt 

ervoor dat we in de training optimaal aansluiten bij de praktijksituaties van de deelnemers.  

 

De stijl van de training is: korte theorie, verbinding met de praktijk van de deelnemers en 

veel oefenen. 
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Opzet van de training  
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten: 4 dagen plus 2 dagdelen. 
 

Datum en tijd Onderwerp Toelichting 

Vrijdag 11 maart 2022 
 
9.15 – 16.15 u 

Oplossingsgericht Sturen  
 
&  
 
het omgaan met de reacties  

Effectief beïnvloeden en bijsturen 
van het gedrag c.q. de resultaten 
van je medewerker. Het handig 
omgaan met lastige reacties in dat 
soort gesprekken. 

Vrijdag 8 april 2022 
 
9.15 – 16.15 u 

Oplossingsgericht Beïnvloeden  
 
&  
 
De Solvitas Mandaatmeter 

Welke insteek kies je in je 
gesprekken?  
 
Beïnvloedingsinterventies 
 
Het voorkomen van weerstand en 
klagen.  
 

Vrijdag 20 mei 2022 
 
9.15 – 16.15 u 

Oplossingsgericht Coachen  
 
& 
 
Oplossingsgericht Adviseren 

Coachen of adviseren? 
 
Checklist voor de Oplossingsgerichte 
coachvraag.  
 
Adviseren met nog meer effect 

Vrijdagochtend 
17 juni 2022 
 
9.15 – 12.45 u 

Oplossingsgericht Coachen in 
de praktijk 

Coachend mandaat verkrijgen 
 
Coachen zodat de ander aan het 
werk wordt gezet. 

Vrijdag 16 september 
2022 
 
9.15 – 16.15 u 

Vergroten wat goed gaat 

Resultaten verbeteren door 
effectief te benutten wat goed gaat 
 
Oplossingsgerichte insteek en 
technieken 

Vrijdagochtend  
14 oktober 2022 
 
9.15 – 12.45 u 

Afsluiting op maat 
Gezien alles tot nu toe…wat is nog 
een goede aanvulling?  
Of waar nog mee oefenen? 
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Wat levert deze training op? 

• Activering van je medewerkers verloopt makkelijker. Je stimuleert 
zelfredzaamheid, professionele ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid bij je 
medewerkers. 
 

• Je kunt nog effectiever bijsturen op gedrag of resultaat en met behoud van de 
relatie met je medewerker.  
 

• Je krijgt minder weerstand en de weerstand die je krijgt kun je goed tackelen.  
 

• Positieve effecten ook in andere werkgesprekken dan die met je medewerkers, 
zoals met klanten of collega’s.  
(o.a. omdat je een andere route kent tot oplossingen, en weerstand voorkomt) 
 

• Oplossingsgericht werken maakt het werk lichter. 

 
Waar vindt de training plaats? 
 
De training vindt plaats in Aristo Meetingplaza in Utrecht (in Hoog Catharijne, naast Utrecht 
CS). Dit is nog geen 5 minuten lopen vanaf het station. Met de auto kan direct onder de 
locatie geparkeerd worden in een parkeergarage. 
 
Tijdens alle bijeenkomsten is er een goed verzorgde lunch, ook als er alleen de ochtend 
wordt getraind. Geef speciale dieetwensen even door bij aanmelding. 
 
De training start om 9.15 u. Inloop van 9.00 tot 9.15 u. 
De hele dagen zijn van 9.15 – 16.15 u. De twee halve dagen van 9.15 tot 12.45 u. 
 
Er wordt voldoende tussendoor gepauzeerd om eventuele dringende communicatie af te 
handelen. 
 

Trainer 
 
De training wordt verzorgd door Jeroen de Waard. Jeroen is een zeer ervaren trainer. Hij is 
specialist in Oplossingsgericht werken als het gaat om sturen, beïnvloeden en coachen. Hij 
heeft ervaring als leidinggevende en traint veel leidinggevenden. 

 
Solvitas 
 
Solvitas is een trainingsbureau gespecialiseerd in Oplossingsgericht werken. Met een team 
van ongeveer 10 trainers worden trainingen, workshops en intervisiebegeleiding voor 
professionals met coachende taken verzorgd. 
 
Professionals die Oplossingsgericht getraind zijn geven aan dat hun werk leuker en lichter is 
geworden! 
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Eerdere deelnemers over de training 

• “Fijne sfeer, goede uitleg, kundige trainer” 
• “Bijzonder leerzaam en zinvol voor de praktijk” 
• “Veel mogelijkheden om concrete casussen uit de praktijk in de brengen” 
• “Deze opleiding levert zoveel op!” 
• “Leuke interactie met anderen, veel concrete praktijksituaties en oefenen.” 
• “Prettige trainer met gevoel voor humor” 
• “Biedt goede handvatten om de medewerker prettig te laten functioneren en naar een 

hoger niveau te tillen” 
• “Heel praktisch en toch verrassend, out of the box” 
• “Sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk” 
• “Positieve training met mooie theoretische onderbouwing” 
• “Meteen toepasbaar” 

 

Deelnemers beoordelen deze training gemiddeld met een 9. 

 

Investering  

De kosten voor de training bedragen € 2375 euro. Er wordt geen BTW in rekening gebracht. 
 
Let op! :  Aanwezigheid op de 1e bijeenkomst (11 maart 2020) is een vereiste voor deelname 
aan de verdere training. Als dit onverhoopt (door wat voor reden dan ook) niet lukt en er dus 
niet verder aan de training kan worden deelgenomen, vindt restitutie plaats van 35% van het 
totale bedrag. 
 
De training wordt afgesloten met een certificaat bij minimaal 5 volledig bijgewoonde 
bijeenkomsten. 
 
Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. Check deze hier op onze site www.solvitas.nl 

 

Meld je nu aan! 
 
Meld je nu hier aan op onze site  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene Lansdaal op 06 – 52 03 50 46 of 
irenelansdaal@solvitas.nl 
 
 

***** 

http://www.solvitas.nl/algemene-voorwaarden-open-inschrijving.html
http://www.solvitas.nl/
https://www.solvitas.nl/open_trainingen/oplossingsgericht-werken-leidinggevenden/

