Training
Oplossingsgericht
werken

Na deze training kunt U denken in
oplossingen!!

Tel: 06-51113531
mail: info@rct.nu

Mercatorstraat 8
tel: 06-51113531
info@rct.nu
www.rct.nu

TRAINING

vorm van een ‘leercadeau’) meegegeven
worden, die tijdens de terugkomdag weer
input zal zijn.

Praktische informatie.

OPLOSSINGSGERICHT
WERKEN.

Na de tweedaagse zal er een terugkom dag zijn
waarbij eigen casuïstiek en bevindingen
ingebracht worden t.b.v. verdieping en borging
van het oplossingsgericht werken.

LOCATIES
Hierin bieden we 2 opties voor U aan:

Reinders Coaching & Training biedt een
tweedaagse basis Oplossinggericht Werken
(OGW)training aan. Deze training is geschikt
voor team(s) en organisaties die willen werken
met de kracht van oplossingen.
Na de tweedaagse training zal er na 100 dagen
een terugkomdag volgen in de vorm van een
supervisie bijeenkomst..
De tweedaagse is als volgt ingedeeld:
Dag1:
Op dagdeel 1 zal er gestart worden met
kennismaking , het duiden van de
verwachtingen en het overbrengen van de
uitgangspunten van het OGW.
Dagdeel 2 zal in het teken staan van de
theoretische kaders en de ‘gereedschapskist’
van het oplossing gericht werken.
Dag 2:
In dagdeel 3 komt de Flowchart
(beslissingsboom), het construeren van
oplossingen en het geven van suggesties aan
de orde.
Competentie coaching en complimenteren
komen in het dagdeel 4 aan bod. Aan het eind
van de tweedaagse zal er een opdracht (in de

WERKVORMEN
Tijdens de training worden er diverse
werkvormen gebruikt. Naast de theorie
omtrent oplossing gericht werken zal iedereen
uitgedaagd worden om de theorie toe te
passen in de praktijk. In de diverse
werkvormen zal deze koppeling van theorie
naar praktijk bekrachtigd worden. Het karakter
van deze twee daagse is te omschrijven als
interactief.

Verandering is de enige constante

1.Uw eigen locatie naar keuze. De trainer
komt dan op een door U aangestelde locatie. .
2.Voor een locatie wordt gezorgd. Naar de
wens van de opdrachtgever wordt een passende
locatie gezorgd. Voor een lunch kunnen we ook
zorg dragen.

PRIJZEN
Deze training word als basis aangeboden.
Naar de wensen van de opdrachtgever wordt
de training op maat gemaakt. De kosten voor
de training worden dan mede bepaald door de
wensen van de opdrachtgever. Voordien krijgt
U een opdrachtvoorstel.
Heeft U hier vragen over; bel of mail gerust.

De training wordt gegeven door een
gecertificeerde trainer Oplossinggericht werken.
Het kan bij het traject horen dat er met de
deelnemers voordien contact gelegd wordt. Er is
tevens een mogelijkheid om de training door
meerdere trainers te laten verzorgen.

