Herhalingsdag.
Wat je aandacht geeft groeit!

Herhalingsdag.
Na een bepaalde periode kan het geleerde uit een training weg gezakt zijn en het
oefenen een beetje in het slop geraakt. En je voelt de behoefte om de stof eens te
willen herhalen.
De herhalingsdag is een vervolg op de training oplossingsgericht werken. Herhaling
zorgt er voor dat het geleerde een gewoonte wordt. Wil je een geleerde vaardigheid
behouden, is oefenen nodig. Wil je beter worden in een vaardigheid is doelbewust
oefenen nodig.
De noodzaak voor herhalingsdagen wordt onderstreept door onderzoek. Het is
bekend dat, zonder herhaling, na enkele dagen de stof nog maar voor 20%
onthouden is. Wordt het geleerde niet meer herhaald zal naar enkele maanden de
stof helemaal vervaagt zijn. Beide onderzoeken onderstrepen het nut van leren op
de werkvloer.
Spreiding van de herhaling helpt om de stof beter te onthouden en toe te passen.
Daarom is het nuttig deze herhalingsdagen te herhalen.
Jij kan er voor zorgen dat het gebruik en toepassing van de oplossingsgerichte
methode toeneemt door werk te maken van leren op de werkvloer. Op deze manier
wordt je geïnvesteerde geld en tijd de moeite waard.
Voor informatie over leren op de werkvloer en de ondersteuningsmogelijkhedena2.
www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl of bijgesloten folder.
Doel herhalingsdag.
Het doel is: de stof opfrissen en herhalen gericht op persoonlijke en professionele
groei. Het vergroten van de toepasbaarheid van de methode en vakmanschap.
Opzet
We staan stil bij het proces en de successen van alle deelnemers. Met elkaar maken
we een inventarisatie van de persoonlijke vragen.
Praktische oefenen en rollenspellen om de toepasbaarheid te vergroten.
Intervisie rondom ter plekke ingebrachte professionele en methodische
vragen/problemen.
Ervaringsgericht leren.
Van de groep wordt verwacht dat zij participeren, oefenen en coachen bij de inbreng
van een deelnemer.
.
Voor wie?
Groep(en) die een in company training hebben gedaan. Data worden in overleg
gepland met de instelling.
Individuele deelnemers aan open inschrijvingen. De data staan op de website
www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl
Trainer.
Gerrit van de Vegte; directeur/trainer/coach.
Trainingen
Training oplossingsgericht werken, inclusief een dag support en relatienetwerk
Kids Skills
Oplossingsgericht werken met jongeren op VO;
Leren op de werkvloer .

Coachen/supervisie
Team coach/individuele, kind- en gezinscoach.
Ervaring
30 jaar ervaring in het maatschappelijk werk: algemeen MW, schoolmaatschappelijk
werk: basis school en voortgezet onderwijs, bedrijfsmaatschappelijk werk.
15 jaar ervaring als trainer.
In het geven van meer dan 30 workshops en lezingen.
Kids Skills in schoolklassen
Docent op de opleiding Eigen Kracht!( 2 jaar)
Relatie- en gezinstherapie ( eigen bedrijf)
Kwalificaties:
Master oplossingsgericht werken
Ambassadeur Kids Skills.
Master in het oplossingsgericht werken met kinderen en gezinnen.
Master oplossingsgericht werken bij ontkenning van kindermishandeling.
Master oplossingsgericht coachen
Praktische zaken.
De training duurt 1 dag van 10.00u tot 16.30 u.
Kosten.
€ 1250.00 per dag exclusief reiskosten. Reiskosten 0,35 cent per kilometer bij in
company.
€ 150.00 p.p open inschrijving
Literatuur.
Het boek de kracht van oplossingen Kim Berg en de Jong of oplossingsgericht
coachen Berg en Szabo.
Vragen.
Inschrijving
Informatie
Brochures
Contact: Gerrit van de Vegte 0645782715 of 0742664268
info@centrumoplossingsgerichtwerken.nl
app of chat.
Er zijn vele mogelijkheden hoe we contact kunnen hebben. Ik ben groot voorstander
van persoonlijk contact.
Ik ben in de positie om jouw te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes, de
juiste informatie te geven en jouw vragen te beantwoorden. Neem contact op voor
een gratis gesprek.
Gaat je voorkeur daarna toch naar een ander trainer/coach. Is dat ook oke.!

Centrum Oplossingsgericht Werken.
Na- en bijscholingen in oplossingsgericht werken en coachen.

Het C.O.W.
Centrum Oplossingsgericht Werken is in 2015 opgericht door Gerrit van de Vegte (
Gerrit van de Vegte is 15 jaar onderdeel geweest van het NMW).
Gerrit heeft 30 jaar in het maatschappelijk werk zijn werk gedaan en heeft daardoor
veel bewondering gekregen voor het werk dat daar gebeurd. Hij heeft jaren lang, in
alle vormen van maatschappelijk werk, het oplossingsgericht werken toegepast. In
het werken met OGW is hij overtuigd geraakt dat deze methode, de methode bij
uitstek is, die past bij het eerstelijns werk, omdat het aansluit bij de eigen kracht van
zowel de cliënten als bij die van hulpverleners.
Het is zijn doel, professionals in de eerste lijn welzijn en zorg, te inspireren zich
persoonlijk te ontwikkelen in het OGW, zodat zij hun werk lichter en aangenamer
kunnen maken.

Trainingen.
Training oplossingsgericht werken, inclusief een dag support en relatienetwerken..
Kids Skills
Oplossingsgericht werken met jongeren in het VO
Coachen
Therapie
Leren op de werkvloer.
Ondersteuningsmogelijkheden leren op de werkvloer.
Herhalingsdag
Begeleide intervisie
De werkplaats
Coachen.
De trainingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van
hulpverleners die er mee gewerkt hebben. De trainingen worden en als in company
en als open inschrijvingen gegeven. Alle trainingen zijn op de praktijk gericht,
inspirerend en leuk.
Informatie kunt u vinden op www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl of neem contact
op met Gerrit van de Vegte.
info@centrumoplossingsgerichtwerken.nl
Tel: 0645782715 of 074-2664268

