Tweedaagse training

Oplossingsgericht
Coachen en Managen met
Solution Cube©
door Louis Cauffman
Met Oplossingsgericht Coachen en Managen doorbreekt u de traditionele manier van
coachen (oorzaak/gevolg denken). U leert op een nieuwe en doelmatige wijze te kijken
naar- en interveniëren op bestaande interactie- en denkpatronen. Door een gerichter
aanpak leert u uw medewerkers en/of coachees beter gebruik te laten maken van hun eigen
sterke kanten en mogelijkheden. De aanpak werkt daardoor efficiënter en is zeer effectief.
De training vindt plaats in Amsterdam, met een kleine groep van maximaal 16 deelnemers.
De training biedt genoeg mogelijkheid tot kennismaking met mededeelnemers en het
uitwisselen van ervaringen.

Louis Cauffman is
oprichter en directeur
van SOLT.E.A.M (Solutions
whereby Each Achieves
More), een onderzoeksen trainingsinstituut voor
oplossingsgericht werken
met een internationale
faculty (www.solteam.org).
Hij is auteur van
‘Oplossingsgericht management & coaching,
simpel werkt het best’, met zijn 7de druk
ondertussen een standaardwerk in het vakdomein.
Tevens is hij auteur van ‘The Solution Tango’
en van het recent verschenen ‘Handboek voor
oplossingsgerichte werken in het onderwijs.
Cauffman geeft veel trainingen in Europa en de
V.S. Het is voor u een unieke kans deze training
te volgen.

Het model voor
Oplossingsgericht Coachen en Managen:
Diverse kleine veranderingen zorgen voor één blijvende grote verandering.

Blijvend positieve verandering
Het model voor oplossingsgericht coachen en managen is ontstaan in het
vakgebied van de psychotherapie. De essentie van het model is, dat door
kortdurende en kort op elkaar volgende interventies een blijvend positieve
verandering bij individuen wordt bereikt. Inmiddels wordt dit model in de
therapeutische hulpverlening wereldwijd en met succes toegepast. Steeds meer
wordt het belang van effectief handelen ingezien.
Integere beroepsbeoefenaren
Oplossingsgericht coachen en managen is géén hype: het wordt vooral gedragen
door integere beroepsbeoefenaren met een passie voor hun vak. Hierbij staat de
verbetering van resultaten voor klanten voorop.
In het bedrijfsleven is dit niet anders. Organisaties willen meer resultaat en
het liefst met minder investeringen. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer
organisaties hun volledige bedrijfsvoering aansturen vanuit het oplossingsgerichte
model.
Wat al goed gaat versterken
Hierbij moet worden bedacht dat oplossingsgericht denken iets anders is dan
het verzinnen van goede oplossingen voor de diverse dagelijkse problemen.
De toegevoegde waarde zit daarin, dat een oplossing door toepassing van
het model vervolgens weer een verbetering in zichzelf kent. Wonderlijk en toch
begrijpelijk als men bedenkt dat het model uitgaat van datgene wat goed gaat.
Het maakt gebruik van de sterke punten van betrokken individuen, teams of
organisatieonderdelen.
Praktijkgericht
Aan het model ligt een systeemtheoretische kennisleer ten grondslag, maar er is
hiervan geen studie nodig om tot resultaat te komen. Het model is vooral op de
dagelijkse praktijk gericht en is in de volgende axioma’s te omvatten:
•
•

als iets niet werkt, stop er dan mee EN doe iets anders;
als iets wél werkt, doe er meer van.

Door dagelijkse toepassing van het model worden binnen korte tijd beklijvende
resultaten bereikt.

In deze workshop leert u
De basisprincipes van het oplossingsgerichte model kennen en in uw eigen werkpraktijk
systematisch toe te passen. Er wordt veel geoefend aan de hand van eigen
businesscases, zowel met elkaar als ook met demonstraties.
Aan het eind van de workshop weet u
Wat het oplossingsgerichte model inhoudt, en hoe u dit model in de eigen werksituatie
kunt gaan toepassen.
Voor wie?
• Algemeen: professionals die zich wensen bij te scholen in een model dat
is ontwikkeld in de systeemtherapie, waarin accent wordt gelegd op het in
relatief korte tijd bereiken van krachtige en blijvende veranderingen voor hun
organisatie/cliëntensysteem en in hun dagelijkse werk de behoefte voelen om meer
oplossingsgerichte interventies toe te passen;
• Specifiek: managers uit het bedrijfsleven en non-profitorganisaties,
leidinggevenden, HR adviseurs, opleidingsverantwoordelijken, bedrijfsleiders,
(zelfstandige) coaches en organisatieadviseurs.

De Solution Cube©
Dag 1:
• Basisaxioma’s : de ‘thinking behind the thinking’
• Het drieledige Mandaat
• Wanneer al of niet coachen? Wel altijd
managen!
• Algoritme 1: lang leve de problemen want het
zijn (on)uitgesproken wensen tot verandering
• Basisregels en zwermintelligentie
• Wat werkt er WEL nog, ondanks de problemen?
• Wat werkelijk werkt voor verandering?
• De zeven stappen dans van de
oplossingsgerichte manager

Dag 2:
• De Flowchart: wanneer wat wel en wanneer
wat liever niet doen?
• Algoritme 2: definitie van nuttige
compllimenten
• Mirakelvraag in bedrijfstoepassingen
• Schaalvragen: protocol en inzetbaarheid
• Verschil tussen coaching, consulting en
‘coachulting’.
• Oplossingsgericht taalgebruik
• Synopsis van de Solution Cube©

• Definitie van nuttige doelstellingen
In de loop van de trainingsdagen zullen steeds méér praktijkcases aan de orde komen. Er wordt
geoefend aan de hand van demo’s en eigen businesscases. Bij de training worden hand-outs
uitgereikt. Aan het eind van de eerste dag is er een borrel.

Aanmelden
O Ik schrijf me in voor 19 en 20 oktober 2009
O Ik schrijf me in voor 18 en 19 februari 2010
Naam:
Organisatie:
Adres:
Postcode en Plaats:
E-mail:
Ik wil een factuur ontvangen op onderstaande naam en adres:
Naam:
Organisatie:
Postcode en Plaats:
Tel. :
E-mail:

Waar:
Hotel Seven One Seven, Prinsengracht 717, Amsterdam.
Kosten:
€ 895,- (BTW n.v.t), inclusief boek, hand-outs, lunches en borrel.
Aanmeldingsvoorwaarden:
Uw Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling op rekeningnummer: ING Bank 65 31 21
032 t.n.v. Delahay & van der Pool Groep. Annulering uitsluitend schriftelijk tot 3 weken voor de
trainingsdatum. Daarna niet mogelijk, u kunt zich wel altijd door een
collega laten vervangen.
Bij tijdige annulering wordt € 50,00 administratiekosten in rekening
gebracht.

Contactpersoon:
Leontien Buddemeijer
Tel.: 020 - 471 18 27
E-mail: l.buddemeijer@dpgroep.nl
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