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Praktijkervaringen
“Cliënten met een verstandelijke
beperking helpen grip te krijgen op
het leven”
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Solutions Centre
Opgericht in 2004 door Insoo Kim Berg en Arnoud Huibers organiseert trainingen,
studiedagen en congressen voor professionals en beoogt de oplossingsgerichte
benadering toepasbaar te maken voor hulpverlening, zorg, onderwijs en management.
Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg
Telefoon: 085-877 1433
Info@solutions-centre.org
Prachtig gelegen in de bossen van de Utrechtse
Heuvelrug. Met openbaar vervoer makkelijk te
bereiken via Amersfoort CS. Met de auto makkelijk te bereiken via de A28, gratis parkeren op
eigen terrein.
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Aankomende trainingen
Mastercourse oplossingsgericht werken met kinderen, jongeren, gezinnen,
scholen en organisaties
Ben Furman – Therese Steiner – Sue Young – Eric Sulkers -Arnoud Huibers –
Liselotte Baeijaert
2019 – 2020 | Twaalfdaagse mastercourse | Solutions Centre Soesterberg
Opleiding Solution Focused Trainer
Arnoud Huibers
Start 11 maart 2019 | Vijfdaagse training | Solutions Centre Soesterberg

Tweedaagse Masterclass ‘Oplossingsgerichte Vaardigheden voor Kinderen en
Jongeren’
Ben Furman
18 en 19 maart 2019 | Tweedaagse masterclass | Solutions Centre Soesterberg

Tweedaagse Masterclass ‘Het Spel van Oplossingen’
Therese Steiner
8 en 9 april 2019 | Solutions Centre Soesterberg

Tweedaagse Masterclass ‘Van Pesten naar Samenwerken op School’
Sue Young
8 en 9 mei 2019 | Solutions Centre Soesterberg
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Tweedaagse Masterclass ‘Oplossingsgerichte Tools in Kinderbescherming en
Jeugdzorg’
Eric Sulkers
6 en 7 juni 2019 | Solutions Centre Soesterberg

Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering
Arnoud Huibers
Start 23 september 2019 | vijfdaagse training | Solutions Centre Soesterberg

Basistraining Oplossingsgericht Werken in het Basisonderwijs
Jikke Stokman & Arnoud Huibers
Start 24 september 2019 | Vijfdaagse training | Solutions Centre Soesterberg

Thema-avond ‘Stuktuur van het Oplossingsgerichte Gesprek’
Arnoud Huibers
9 oktober 2019 | Thema-avond 18.00-21.00 uur| Solutions Centre Soesterberg

Tweedaagse Masterclass ‘Systeemgericht en Oplossingsgericht Werken’
Arnoud Huibers
28 en 29 oktober 2019 | Tweedaagse masterclass | Solutions Centre Soesterberg

Tweedaagse Masterclass ‘Oplossingsgerichte Teamcoaching’
Liselotte Baeijaert
14 en 15 november 2019 | Tweedaagse Masterclass | Solutions Centre Soesterberg
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Internationaal Congres Solution IV

Noteer in je agenda: 15 en 16 mei 2020!
Locatie: Kurhaus Den Haag.
www.solution-focused-world-conference.nl
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Gastheren: Arnoud Huibers en Ben Furman.
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Solution-Focused Brief Therapy with Clients
Managing Trauma
Hulpverleners en studenten vinden dit boek zeer leerzaam als het gaat om gesprekken met cliënten met traumatische ervaringen, een positieve toekomst ontwikkelen en bewegen richting genezing en gezondheid.
• Recent onderzoek naar de Oplossingsgerichte benadering en trauma.
• Praktijkbeschrijvingen van de behandeling 		
van verschillende traumatische ervaringen.
• Gesprekken over neuropsychologie en posi-		
tieve emoties.
• Vergelijkt de Oplossingsgerichte benadering
met andere therapiemodellen die trauma 		
behandelen.

Bestel online
Edited by Adam Froerer,
Jacqui von Cziffra-Bergs, Johnny Kim en
Elliott Connie
Uitgeverij: Oxford University Press, 2018
ISBN: 9780190678784

Even voorstellen:
Marjolein Eijgenraam, trainingsacteur, pedagoge en gezinsspecialist
bij Centrum voor Jeugd en Gezin Rotterdam. Vanaf heden ondersteunt Marjolein de trainingen van Solutions Centre als trainingsacteur om te oefenen met oplossingsgerichte gespreksvoering.
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Oplossingsgerichte Tools
De Cirkeltechniek
De oplossingsgerichte benadering in therapie, coaching of begeleiding is fundamenteel anders dan de probleemgerichte benadering. De oplossingsgerichte hulpverlener, coach of begeleider focust op veranderwensen van de cliënt in plaats van
op analyse van klachten en probleemverleden. Wat wil de cliënt anders? Waar wil
de cliënt naar toe werken? Hoe ziet zijn gewenste situatie eruit? Wanneer zou hij of
zij tevreden zijn?
Tegelijkertijd focust de oplossingsgerichte
professional ook op kwaliteiten en succesvolle vaardigheden van de cliënt in plaats van op
tekortkomingen. Uitgangspunt hierbij is dat
iedere client een succesverleden dan wel positieve uitzonderingen. Hoe is het gelukt om deze
successen te bereiken? Welke coping is ingezet?
Welke vaardigheden, kennis, houding hebben
hierbij geholpen?
Drs. A.A.J.M. Huibers
Het oplossingsgerichte gesprek helpt de cliënt
om een heldere visie te krijgen op zijn veranderwensen om er vervolgens met de juiste kennis,
vaardigheden en attitude naar toe te werken.
Dat maakt de oplossingsgerichte benadering tot
een doelgerichte, pragmatische benadering.
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GZ-Psycholoog / Psychotherapeut

De cirkeltechniek is een oplossingsgericht instrument om op een efficiënte manier zowel succesvolle ervaringen als veranderwensen van de cliënt te inventariseren. In de binnencirkel worden succesvolle ervaringen opgeschreven, samen met de kwaliteiten en competenties die deze successen
ondersteunen. In de buitencirkel worden veranderwensen van de cliënt genoteerd waaruit doelen
kunnen worden bepaald voor de oplossingsgerichte therapie, coaching of begeleiding. Het gaat er
bij de cirkeltechniek vooral om het inventariseren, het brainstormen, het creatief proces, om zoveel
mogelijk nuttige ideeën te verzamelen. De uitwerking ervan komt later in het gesprek aan de orde.
Dit maakt de cirkeltechniek een integraal onderdeel van de oplossingsgerichte gespreksmethodiek.

De cirkeltechniek werd in 2003 ontwikkeld door psycholoog-psychotherapeut Arnoud Huibers,
in een therapeutische context. Inmiddels is er veel ervaring mee opgedaan, in hulpverlening, onderwijs, management, coaching en teamcoaching en is het instrument zeer populair geworden in
binnen- en buitenland.
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“Cliënten met een verstandelijke beperking
helpen grip te krijgen op het leven”
Bij de afdeling Gezinsontwikkeling van Cosis bieden we begeleiding en behandeling aan gezinnen waarvan de kinderen en/of de ouders een verstandelijke beperking hebben. Onlangs ging ik samen met de gezinscoach op bezoek bij een cliënt,
een moeder met een lichte verstandelijke beperking. De gezinscoach had het gezin
de afgelopen maanden regelmatig bezocht maar voor mij was het de eerste kennismaking. Sinds de scheiding van haar man stond moeder er alleen voor in de opvoeding van haar twee kinderen van 8 en 12 jaar. De gezinscoach vertelde dat moeder
gesloten is en wantrouwend naar hulpverleners, mede door een tijdelijke uithuisplaatsing van haar kinderen vorig jaar.
De gezinscoach startte het gesprek door aan
moeder te vragen ‘hoe gaat het?’. Moeder vertelde dat er veel gedoe is met haar ex-man en
hij erg nare dingen zegt over haar. Na enige tijd
vroeg ik of ik enkele vragen mocht stellen in het
kader van de kennismaking. Dat vond moeder
goed. Ik vroeg haar of ze me kon vertellen wat
de sterke kanten van haar kinderen zijn. Eerst
wat onwennig maar met een beetje hulp begon
moeder steeds meer op te noemen. Daarna
vroeg ik naar haar eigen sterke kanten, de dingen van zichzelf waar ze trots op is. Als eerste
zei ze glimlachend: ‘dat ik nog overeind sta’.
Vervolgens noemde ze steeds meer en ik zag
haar houding en uitstraling veranderen. Ze ging
meer rechtop zitten, kreeg een opener gezicht
en glimlachte meer. Daarna spraken we over
de mooie momenten die ze met haar kinderen
beleefde, hoe die er uit zien, hoe ze zich er bij
voelt, en hoe ze het voor elkaar zou kunnen krijgen om meer van deze momenten te creëren.
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Liselot Huijsmans, orthopedagoog
werkzaam als gedragswetenschapper,
orthopedagoog generalist en
aandachtsfunctionaris oplossingsgericht
werken bij Cosis te Groningen.

Op de terugweg in de auto zei de gezinscoach dat ze moeder nooit eerder zo open had meegemaakt. Ze vroeg me waar ik al die mooie vragen vandaan had die ik stelde, ze wilde er graag alles
over weten. We hebben een afspraak gemaakt waarin ik haar het een en ander heb verteld over de
oplossingsgerichte methodiek. Een week later vertelde de gezinscoach me dat moeder veel meer
in haar kracht was komen te staan. Ze was voor zichzelf opgekomen in een gesprek met haar exman en had dit trots aan haar verteld!

Voor mij is dit voorbeeld een bevestiging van de kracht van het oplossingsgerichte werken. Door
eenvoudig de focus te verleggen van het praten over problemen naar het praten over sterke kanten van haar kinderen en van cliënt zelf, kantelde het gesprek en kwam zij in haar kracht te staan,
werd assertiever en het bevorderde de samenwerkingsrelatie met de gezinscoach.

Vacature

Cartoon

Balans en Impuls, Den Haag, zoekt een
collega in de funktie van:

troubleshooter/trainer
De belangrijkste taak is het scheppen
van structuur, orde en een goede onderlinge omgang in het leven van de client.
HBO-opleiding, ervaring in de GGZ en
ervaring met oplossingsgericht werken
zijn gewenst.
Meer informatie:
drs. Heilwine A.H.M. Bakker,
Balans & Impuls
www.balans-en-impuls.nl

‘Ik kan niet slapen….ik ga er maar
uit om al mijn problemen op te
lossen!’
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“De aspecten van dingen die het
meest belangrijk zijn voor ons,
blijven verborgen omdat ze
zo simpel en bekend zijn”
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Oostenrijks/Brits taalfilosoof
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“Steve does all the cooking”
Kruidkoek met gember
(Met dank aan Jikke Stokman)

INGREDIËNTEN
• 100 g zelfrijzend bakmeel
• 2 theelepels gemberpoeder
• 1 theelepel gemalen koekkruiden
• 1 theelepel kaneel
• 1 theelepel gemalen kruidnagel
• 60 g gekonfijte of stemgember, gesneden
• 1 theelepel zuiveringszout
• 2 eetlepels glucosestroop
• 2 eetlepels stroop
• 50 g boter
• 50 g zachte donkerbruine suiker
• 1 ei, losgeklopt
• poedersuiker of fijne suiker, ter garnering

BEREIDEN
Verwarm de oven voor tot 180 °C. Bekleed een bakvorm van 21 x 21 cm met bakpapier of vet hem
in.
Zeef de bloem in een grote schaal. Voeg de specerijen, gesneden gember en het zuiveringszout
toe.
Verwarm de glucosestroop, stroop, boter en bruine suiker in een pan tot de suiker is gesmolten en
giet het geheel bij de droge ingrediënten. Vermeng alles goed en voeg dan het ei en 100 ml kokend
water toe. Roer opnieuw.
Giet het mengsel in de vorm en zet deze 15-20 minuten in de oven, tot de koek stevig is. Laat hem
in de vorm afkoelen. Haal hem eruit, snijd hem in stukjes en strooi er wat poedersuiker of fijne suiker over.

Eet smakelijk!
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Wat kan Solutions Centre voor je doen?
• Je kunt een training oplossingsgerichte gespreksvoering bij ons volgen om je oplossingsgerichte
vaardigheden te vergroten.
• De trainingen zijn bestemd voor professionals in hulpverlening, zorg, onderwijs en management.
• Je kunt je deelnemen aan oplossingsgerichte intervisie bij jou in de buurt, door ons
georganiseerd.
• Samen met je collega’s een thema-avond in Soesterberg bijwonen, over verschillende
toepassingen van de oplossingsgerichte benadering.
• Je kunt een twee- of meerdaagse mastercourse volgen om te verdiepen.
• Een incompany training aanvragen afgestemd op de leerwensen van je team of organisatie.
• Congressen en studiedagen over de oplossingsgerichte benadering bijwonen.
• Wij bieden supervisie en begeleide intervisie voor professionals.
• Consultatie aan teams en organisaties om de samenwerking te maximaliseren.

We horen graag van je!

Solutions Centre
Amersfoortsestraat 61 • 3769 AE Soesterberg • The Netherlands
+31 (0)85 877 1433 • info@solutions-centre.org • www.solutions-centre.org
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