BE2DAY

COACHING, TRAINING EN INTERIM OPDRACHTEN BINNEN DE JEUGDZORG

De theorie en vaardigheden van Oplossingsgericht Werken kan
elke professional in de jeugdzorg leren. Maar een échte focus op
oplossingen en mogelijkheden vraagt niet alleen om het leren van
vaardigheden. Het vraagt in de eerste plaats om bewustwording.
Bewustwording dat de cliënt die tegenover u zit écht de expert is op het
gebied van zijn/haar eigen oplossingen.
Kennis over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen/jongeren
is voor alle jeugdzorg professionals natuurlijk onontbeerlijk. Maar
het is aan de cliënt zélf te ontdekken welke oplossing voor hem/haar
werkt. Als trainer begeleidt u dat proces en stimuleert u uw cliënt
zich steeds te richten op de gewenste situatie. op die manier is een
oplossingsgerichte benadering dé manier om energie te laten stromen
en verandering in gang te zetten.

training
OPLOSSINGSGERICHTE JEUGDZORG

Voor wie is deze training?
Hulpverleners in de jeugdzorg.

BE2DAY begeleidt (persoonlijke)
groei en veranderingsprocessen
binnen de jeugdzorg.
BE2DAY biedt trainingen op
maat, individuele coaching en
teamcoaching. Daarnaast zijn
wij beschikbaar voor interimopdrachten, waarbij voor korte
of langere tijd inzet van een
orthopedagoog, projectleider of
interimmanager gewenst is.

Het resultaat
Deelnemers aan de training maken kennis met de theorie van het
Oplossingsgericht Werken en kunnen deze theorie na de training
integreren in hun dagelijks werk. U leert hoe u anderen effectief
kunt begeleiden naar oplossingen. Uw cliënten stimuleert u om hun
sterke kanten te (h)erkennen, benadrukken en inzetten, om zo tot
werkbare oplossingen te komen. Kortom: u verbetert uw professionele
vaardigheden en krijgt een nieuwe blik op uw rol als hulpverlener.
Onze werkwijze
BE2DAY weet uit ervaring uit dat het opdoen van ervaringen in het ‘hier en
nu’ bijdraagt aan het leren van vaardigheden en het behalen van doelen
in de toekomst. De training biedt daarom naast een theoretische basis,
veel praktische oefeningen en actieve werkvormen. Daarbij werken we
regelmatig met acteurs. Feedback van deelnemers en trainers vormen
een belangrijk onderdeel van de training.

Waterspin 2, 3824 HH Amersfoort | 06 51306933 | info@be2day.nl | www.be2day.nl
BTW 8200.18.028.B.01| KVK 32141438 |ING 5732686

BE2DAY

Een Oplossingsgerichte Benadering
houdt in: werken met een primaire
focus op mogelijkheden in plaats van
problemen. De gewenste situatie
is leidend en succesmomenten uit
het verleden vormen handvaten
voor toekomstige successen. Binnen
deze benadering beschouwen we de
cliënt als expert van zijn/haar eigen
oplossingen. Zowel voor individuen
als voor teams blijkt deze positieve
insteek een verrassend en vruchtbaar
uitgangspunt voor verandering.
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Programma/inhoud van de training
De training duurt in totaal acht uur. In overleg kan de training in twee
dagdelen of in een hele dag worden aangeboden.
De volgende onderdelen komen tijdens de training aan bod:
•
uitgangspunten Oplossingsgericht Werken
•
‘wondervraag’, ‘schaalvraag’, overige oplossingsgerichte
technieken
•
discussie / visievorming
•
oefenen met acteur
Kosten
De kosten voor de training Oplossingsgerichte Jeugdzorg bedragen 150
euro per deelnemer (minimaal 10 en maximaal 20).
Alle bedragen zijn excl. BTW, incl. reiskosten en materiaalkosten.
Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever ruimte beschikbaar stelt. Voor het verzorgen van een
trainingsruimte door BE2DAY wordt een meerprijs in rekening gebracht.
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