Chris Van Dam
Oprichter en workshopbegeleider
Oprichters
23/10/2023 09:30 - 27/11/2023 16:30

Oplossingsgericht coachen (level 2 - 2de editie)
Reeds 20% volboekt
Data
- dinsdag 24 oktober 2023
- dinsdag 7 november 2023
- dinsdag 28 november 2023
Instapvoorwaarden Je voldoet aan de volgende drie voorwaarden
1. Je hebt één van deze basisopleidingen gevolgd:
je hebt
je hebt
je hebt
je hebt
je hebt

level 1 gevolgd bij het Oplossingsgericht Centrum
de 3-daagse opleiding 'Oplossingsgericht coachen' gevolgd aan Hogent
deelgenomen aan min. een 3-daagse incompany-training bij Chris Van Dam
de counsellor of therapie-opleiding gevolgd in het Korzybski Instituut
de 5-daagse introductie gevolgd in De Kade

Heb je een andere opleiding gevolgd en je denkt over dezelfde basis te beschikken, aarzel dan niet om mij te
contacteren. chris@oplossingsgerichtcentrum.be
2. Je hebt het boek 'De oplossingsgerichte coach' van Chris Van Dam gelezen.
3. Je weet duidelijk wat het verschil is tussen probleem- en oplossingsgericht denken en je hebt enige kennis van het Brugse
model. Herlees eventueel hoofdstuk 3 uit 'De oplossingsgerichte coach'.
Inbegrepen
koffie, thee en versnaperingen
een attentie
Niet inbegrepen
lunch
Aantal deelnemers
Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen werken we met een beperkt aantal deelnemers.
Min. 11 deelnemers, max. 14 deelnemers
Inhoud van de opleiding
Level 1
Workshop 1: Introductie in het oplossingsgericht coachen
-

Aankomen bij elkaar
Probleemgericht versus oplossingsgericht coachen
Basisprincipes van het oplossingsgericht denken
De oplossingsgerichte basishouding
De oplossingsgerichte mindset
Leading from behind

-

Korte historische schets van het denkkader
Het belang van ‘joinen’
4 basisstappen in het oplossingsgericht werken
4 vragen van M. Hjerth

Workshop 2 en 3: Oplossingsgericht coachen: verdieping
-

Het Brugse model
het interesseveld van de oplossingsgerichte coach
weerstand... nuttige informatie
advies geven?
het formuleren van werkbare coachingsdoelstellingen
schaalwandelen

Na het volgen van level 1, kan je ook level 2, 3 en 4 volgen.
Level 2:
de flow-chart: heropfrissing en verdieping
omgaan met weerstand
oplossingsgericht taalgebruik
omgaan met lastige mensen
burn-out voorkomen
Level 3:
de flow-chart: heropfrissing en verdieping
oplossingsgericht vergaderen: een introductie
oplossingsgerichte intervisie: een introductie
teamcoaching
oplossingsgericht taalgebruik
Level 4:
tools voor teamcoaching
omgaan met storende teamdynamieken
oplossingsgericht werken met dubbel- en teamkwadranten
Certificaat
Na het volgen van level 2 ontvang je het certificaat 'Oplossingsgericht coachen (level 2)'.
Na het volgen van level 1, 2, 3 en 4 krijg je hetzelfde certificaat als van de opleiding ‘Oplossingsgericht coachen - practioner'.
Loactie
Gent - nabij Dampoort
De Mokke
Kostprijs
355,5 € (excl. 21% BTW)
De meeste coachingsopleidingen kosten vaak handenvol geld, 200 à 300 euro per dag en soms zelfs nog meer (excl. BTW).
Wij willen een democratische prijssetting hanteren. De lunches zijn dan ook NIET inbegrepen in de prijs.
Je inschrijving is definitief na betaling van de factuur.
Workshopbegeleider
Chris Van Dam
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