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Beste nieuwsbrieflezer, 

Inmiddels al weer (bijna) herfst. De tijd van het jaar om te verdiepen! 
 

Goed nieuws dus, want:  

 

Op vrijdag 6 november en op vrijdag 4 december zijn er nog plaatsen vrij bij de 

workshop: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering!!  

 

Als je je aanmeldt voor 20 september, ontvang je maar liefst 20% korting! 

 

Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering 
voor  professionals of professionals in opleiding.  

 

Oplossingsgericht Werken betekent dat de cliënt zelf zijn oplossingen leert zoeken en vinden 

zodat hij/zij snel een positieve kijk op zichzelf en de toekomst kan krijgen. Zo ontstaat de 

motivatie en het plezier om te gaan experimenteren en met ander gedrag aan de slag te 

gaan. De cliënt wordt geactiveerd om zijn gewenste toekomst in detail te beschrijven en te 

zoeken naar situaties waarin het probleem zich minder of helemaal niet voordoet. 

Interventies als 'de wondervraag', schaalvragen, en het zoeken naar uitzonderingen zetten 

de cliënt op het spoor naar zijn of haar oplossingen. 
 
Doelstelling  

Tijdens deze dag maak je kennis met de principes van de oplossingsgerichte gespreksvoering 

en oefen je een aantal van de genoemde interventies. 

 

Inhoud: aan de orde komen 

��de belangrijkste theoretische uitgangspunten 

��de oplossingsgerichte grondhouding 

��een aantal veelgebruikte basisinterventies 

��de opbouw van een oplossingsgericht gesprek 

 

plaats: Stompetoren (Gemeente Schermer) 

tijd: 10.00- 16.00 
 

Aanmelden ? 

stuur een mail naar vertrouwopjevleugels@hetnet.nl , 

• vermeld daarop je naam, adres, telefoonnummer,en geef aan welke dag je voorkeur 

heeft. 

kosten: voor de hele dag € 157 (inclusief handout, koffie ,thee, eenvoudige lunch, en 

deelname certificaat). Als je je voor 20 september hebt aangemeld,betaal je  

slechts € 125 . 

Na aanmelding ontvang je een factuur. Als de betaling voor 1 oktober ontvangen is, ben je 

verzekerd van deelname 

 

Klik voor meer informatie op onderstaande link: 

http://home.hetnet.nl/~vertrouwopjevleugels/aanbodworkshopentraining.html 

of surf naar www.vertrouwopjevleugels.nl    Bellen of mailen kan ook: Conny van der Wulp 
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072- 5201604 / 06- 34056463 vertrouwopjevleugels@hetnet.nl 
 

 

- Vrijdag 6 november: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering 

Voor professionals of professionals in opleiding. (counselors, 

cliëntbegeleiders, werkbegeleiders, leerlingbegeleiders, coaches, 

therapeuten, hulpverleners  en/of studenten die hiervoor opgeleid 

worden) 

 
http://home.hetnet.nl/~vertrouwopjevleugels/aanbodworkshopentraining.html 

 

 

- Vrijdag 4 december: Introductie Oplossingsgerichte Gespreksvoering 

Voor professionals of professionals in opleiding. (counselors, 

cliëntbegeleiders, werkbegeleiders, leerlingbegeleiders, coaches, 

therapeuten, hulpverleners  en/of studenten die hiervoor opgeleid 

worden) 

 
http://home.hetnet.nl/~vertrouwopjevleugels/aanbodworkshopentraining.html 

 
 

 

 

Hartelijke groeten, 

Conny van der Wulp 


