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Programma

• Doel deze bijeenkomst (afstemmen)
• Relatie werken volgens presentiebenadering en 

oplossingsgericht werken (afstemmen)

• Kader oplossingsgericht werken

• Technieken

• Aandacht voor het systeem

• Oefeningen/ Opdrachten

• Doel behaald?

• Hoe ga je het in de praktijk toepassen?



Oefening

• Doel: verantwoordelijkheid nemen en een begin maken 
met veranderen.

• In tweetallen.

• Neem iets in gedachten dat je graag anders wilt (werk of 
privé) en maak er een beeld van: zie wat je ziet, voel wat 
je voelt en hoor wat je hoort. Hardop uitspreken is niet 
nodig.

• Dan volgt de wondervraag (zie volgende dia)

• Hierna stellen we vragen (hoe zou je het anders doen 
etc).



Wondervraag

• Vanavond, als je in je bed ligt en in slaap bent 
gevallen, vindt er een wonder plaats.

• Het wonder is, dat alles wat je altijd al wilde gaan
doen in werk of prive, ook daadwerkelijk
gerealiseerd is geworden.

• En als je wakker wordt realiseer je je dat alles
anders is. Het wonder is gebeurd.

• Wat is het eerste dat je doet als je je ogen opent?



Vragen

• Hoe zou jij het anders doen?
• Hoe zouden anderen aan je merken dat je het 

anders doet?
• Wat zou je anders doen?
• Hoe reageren anderen op jou?
• Wat moet er nog bijkomen om een groot mirakel

te worden?
• (antwoorden moeten doorgevraagd kunnen

worden: wat zou je dan anders doen? Hoe zou je 
dat anders doen?)



film

• http://www.youtube.com/watch?v=JX2FnFUq
LMo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JX2FnFUqLMo&feature=related


De uitgangspunten van de 
Oplossingsgerichte benaderingswijze: 

• Als iets niet kapot is, repareer het dan niet.

• Stop met wat niet werkt, en doe iets anders

• Doe meer van wat wel werkt

• Leer van en aan anderen wat werkt.

• Het is een ‘beweging’ die gekenmerkt wordt door de 
volgende doelen:

• Genereren van hoop op verandering

• Respectvolle/authentieke aandacht

• Geef de ander het gevoel dat hij/zij begrepen wordt.



Ontstaansgeschiedenis

• De oplossingsgerichte beweging is eind 70er 
jaren ontstaan in de Verenigde Staten. 
Aanvankelijk in de therapeutische setting en al 
snel ontwikkeld naar management, coaching
en educatie. 

• Met deze inmiddels internationale beweging 
worden ook in het onderwijs en de 
jeugdhulpverlening zeer goede en 
hoopgevende resultaten geboekt.



Voorbeelden in Nederland

1. ‘Goedzoekers’: een programma dat leerkrachten de mogelijkheid biedt om op een 
oplossingsgerichte manier met kinderen te werken, zowel individueel alsook in 
groepsverband. Dit programma is gebaseerd op het Finse programma “Kids’ Skills”. 
Een programma dat ook uitstekend kan worden toegepast door IB-ers.

2. ‘Oplossingsgerichte gesprekken voeren met ouders’: een programma en bruikbaar 
gereedschap om constructieve gesprekken met ouders te voeren.

3. ‘Oplossingsgericht Coachen & Managen’: een driedaags trainingsprogramma om 
op indringende wijze kennis te maken met de Oplossingsgerichte benadering.

4. ‘Mastercourse Oplossingsgericht Coachen & Managen’: 5 x een 2-daagse
5. Meerdere Bureaus die zich inmiddels profileren op de Oplossingsgerichte 

Benaderingswijze, evenals een paar Onderwijsbegeleidingsdiensten.
6. Jeugdzorg.
7. Passend onderwijs.
8. Eigen kracht centrale
9. Signs of safety



Context oplossingsgericht
werken/Handjehelpen

• Relatie met Handjehelpen

– Presentiebenadering

– Eigen kracht

– Netwerk verstevigen

– Passend onderwijs



Until proven otherwise, we believe that all 
parents want to…

• Be proud of their child
• Have a positive influence on their child
• Hear good news about their child and about what 

their child does well
• Provide their child a good education and a good 

chance of success in life
• See their child’s future as better than their own
• Have a good relationship with their child
• Feel hopeful about their child
• Believe they are good parents

11Laura Burger Lucas, ohana coaching, 2009; adapted from the work of Insoo Kim Berg



Until proven otherwise, we believe all 
children want to…

• Have their parents be proud of them

• Please their parents and other adults

• Be accepted as a part of a social group

• Be active and involved in activities with others

• Learn new things

• Be surprised and surprise others

• Voice their opinions and choices

• Make choices when given an opportunity
12

Laura Burger Lucas, ohana coaching, 2009; adapted from the work of Insoo Kim Berg



Oefening in tweetallen

• Vertel de ander hoe het komt dat je nu bij 
Handjehelpen stage loopt. De luisteraar zoekt 
minstens drie sterke kanten in de student die 
hieraan hebben bijgedragen

– Eerst vertelt A aan B

– Na signaal vertelt B aan A 



Sociaal constructivisme

• Ieder leeft in een andere werkelijkheid

– Taal

– Temperament

– Sekse

– Ouder(s)

– Ervaringen

– Opleiding
Gekleurde bril



Het medisch model

• Mensen leven in de volle werkelijkheid
• Wetenschap op zoek naar de waarheid

– laboratorium
– Statistiek

• Afhankelijk worden van deskundigen



Oplossingsgericht

• Grondhouding niet weten
– Ouder(s en kinderen) deskundigen van eigen wereld

– Niet snel weten …… ‘ en nog meer?’

• Vooral vragen
– Eigen doelen in eigen woorden

– Eigen stapjes in eigen tempo

• Praten over oplossingen
– Hoe is het je gelukt, wat gaat beter

– Voegen naar taal/metaforen van cliënten

• Alle krachten naar voren halen
– Voortdurend zoeken

– Veel complimenten uitlokken



De Technieken

• Basishouding 
(contact,context,complimenteren);

• Schaalvragen;

• Uitzonderingen;

• Doelen stellen;

• Wondervraag.



De 7 stappen van oplossingsgericht
werken

1 Verhelderen van de veranderbehoefte
Waar heb je last van? Hoe heb je er last van? Wat wil je veranderen?
2 Definiëren van de gewenste toestand
Welke concrete positieve resultaten wil je bereiken?
3 Vaststellen van het platform
Wat gaat al goed? Wat is er al bereikt? Hoe is dat gelukt?
4 Analyseren van eerder succes
Wanneer ging het al beter? Hoe is dat bruikbaar?
5 Eén stapje vooruit zetten
Wat is het volgende stapje vooruit van hier?
6 Vooruitgang monitoren
Wat gaat er beter? Wat is er bereikt? Hoe helpt dat? Wat heeft goed gewerkt?
7 Vaststellen van de verdere veranderbehoefte
Voldoende bereikt of verder veranderen?



Aandacht voor het systeem

• Mensen leven binnen systemen.

• Interactie tussen de leden kan leiden tot conflicten.

• Ieder lid kan ook juist bijdrage hebben aan de 
oplossing.

• We zoeken samenwerking met alle mensen die 
betrokken zijn.

• Systeem zien we als krachtbron.

• Support/verbinding/samenredzaam/

• Hebben jullie voorbeelden? Waar draag je bij aan
verbinding tussen leden van het system?



Verder lezen


