
 

Wilt u leren hoe u anderen echt in beweging brengt? Hoe uw uw cliënten op een 
effectieve manier coacht bij het behalen van hun doelen? Dan is kennis over 
gedragsverandering en coaching een must. ATOR biedt een aantal trainingen aan waarin u 
leert hoe u psychologische modellen voor gedragsverandering en coaching in uw eigen 
werkpraktijk kunt toepassen.  

Succesvol coachen hangt nauw samen met 
goede oplossingsgerichte 
communicatievaardigheden. In de training 
‘Oplossingsgericht coachen’ wordt hieraan 
veel aandacht besteed.  

Bij oplossingsgericht coachen kijkt u niet 
naar de oorzaken van het probleem 
waarmee uw cliënt bij u komt, maar u 
focust op de gewenste situatie. Samen met 
uw cliënt gaat u op zoek naar wat (nog) 
wel goed gaat en wat in het verleden 
heeft geholpen om dichter in de buurt te 
komen van die gewenste situatie. 

Hierdoor kunt u uw cliënten eigen ideeën 
laten formuleren om concrete stappen in 
de goede richting te zetten. Uw cliënten 
bereiken hun doel op een efficiëntere 
manier en vanuit een intrinsieke 
motivatie. Ze krijgen het gevoel weer grip 
op hun leven te hebben. U helpt uw cliënt 
stap voor stap verbetering aan te brengen 

in zijn situatie en zijn of haar leven (weer) 
betekenisvol in te richten. 

Met behulp van oplossingsgerichte 
communicatietechnieken helpt u uw 
cliënten om op een efficiënte wijze én 
vanuit intrinsieke motivatie de gewenste 
situatie te bereiken. Deze manier van 
werken stimuleert de creativiteit en 
zelfredzaamheid van uw cliënten: zij 
formuleren zelf ideeën en zetten concrete 
stappen in de goede richting.  

U leert de juiste vragen te stellen en u 
oefent uw coachvaardigheden in 
rollenspellen, zowel vanuit uw eigen 
werkpraktijk als die van uw 
medecursist(en). Doordat u de aangereikte 
kennis direct in de lessen toepast, blijft 
deze beter hangen. Wij gaan uit van het 
principe: leren=doen.   
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Doelgroep 
Deze praktijkgerichte training is speciaal 
ontwikkeld voor professionals die hun cliënten 
oplossingsgericht willen coachen bij het 
bereiken van hun doelen, zoals coaches, 
counselors, therapeuten, (para)medici, 
zorgprofessionals, leerkrachten. 

Doel en opzet 
Doel van deze cursus is dat u leert om uw 
cliënten oplossingsgericht te coachen. Hoe u 
dat doet, leert u aan de hand van actuele 
literatuur en praktijkgerichte oefeningen en 
opdrachten. Daarnaast krijgt u een heldere 
uitleg van uw docent, die beschikt over ruime 
ervaring met het oplossingsgericht coachen 
van cliënten.  

Didactische werkwijze 
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van 
verschillende werkvormen, zoals praktische 

deeloefeningen, cases, rollenspellen, 
mindmappen, reflectie en groepsdiscussie. 

Groepsgrootte 
De groepen bestaan uit minimaal 2 en 
maximaal 6 deelnemers. Dit garandeert 
maatwerk en een maximale leeropbrengst! 

Programma 
In deze training komen de volgende 
onderdelen aan bod: 
- psychologie van gedragsverandering 
- contact maken met de cliënt 
- de coachrelatie 
- context van de cliënt verhelderen 
- doelen stellen 
- taalgebruik 
- hulpbronnen ontdekken 
- positieve uitzonderingen 
- toekomstoriëntatie 
- schaalvragen 
- hoop 

Professionals 
In iedere training is de professional van cruciaal belang. ATOR stelt dan ook hoge eisen aan de 
trainers en docenten. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf 
actief zijn in de praktijk. Zij blijven voortdurend op de hoogte van de laatste inzichten in het 
vakgebied.  

De training ‘Oplossingsgericht coachen’ wordt verzorgd door mevr. drs. Caroline Heijmans, 
sociaal-psycholoog en taalkundige. Haar specialisatie: gedragsverandering, communicatie, 
intercultureel vakmanschap en coaching. Zij geeft 
u graag meer informatie over deze training.  
U kunt haar bereiken onder nummer 06-28343310 
of per mail: heijmans@ator-opleidingen.nl. Praktische informatie 

Leslocatie: Rotterdam  

Data:  28 september, 12 oktober en  
  9 november 2016 

Lestijden:  10.00 - 15.00 uur. 

Kosten:  € 675,00  
  exclusief btw en € 35,00  
  accommodatiekosten per  
  lesdag 


