
                                                                                                                                                                                    

 

Client in regie door oplossings- en progressiegericht werken. 
Mogelijkheden vinden van eigen oplossingen.  

 

Inleiding 
De training gaat uit van de principes en uitgangspunten van progressiegericht - en oplossingsgericht werken. De training richt 
zich op professionals die werkzaam zijn binnen maatschappelijke (zorg)organisaties , ouderen- en verpleeghuiszorg die cliënten 
in hun dagelijkse leven ondersteunen in het behouden en versterken van eigen regie en autonomie over het eigen leven.   
 
Wilt u als maatschappelijke (zorg)organisatie, o.a. opererend binnen het sociaal domein, dat uw werknemers de competentie 
hebben en door-ontwikkelen om aan te kunnen sluiten bij de eigen regie en autonomie van de cliënt? Is in uw doelstelling 
opgenomen dat u zoveel mogelijk de kwaliteit van leven wilt ondersteunen in het dagelijkse leven van uw cliënten? Wij trainen 
professionals hoe zij cliënten blijvend kunnen ondersteunen in het behouden van de regie en zeggenschap over hun eigen leven.  
 
 

Training 
Progressiegericht werken is een verzameling van principes en praktische technieken die helpen om de gewenste vooruitgang in 
kleine stapjes te kunnen bereiken.  De aanpak is in belangrijke mate gebaseerd op inzichten uit de wetenschappelijke 
psychologie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methoden en technieken uit de oplossingsgerichte aanpak ( Coert 
Visser). 
 
 

Inhoud 
Thema’s die behandeld worden zijn o.a. het (opnieuw)  trainen van gesprekstechnieken,  opdoen van 
inzichten in interactiepatronen van de cliënt, het aanleren van de groeimindset van zowel professional als cliënt, hoe intrinsieke 
motivatie bij de cliënt de aanjager is tot meer empowerment, het in kleine stapjes doelgericht werken aan 
structurele gedragsverandering en hoe de regie van de cliënt bevordert wordt door gebruik te maken van een eenvoudige 
progressie vragenset.  
 
Om progressiegericht werken in de vingers en het hoofd te krijgen maken we gebruik van: 

1) 3 fundamentele uitgangspunten om betekenisvolle progressie te bereiken. Deze worden in de training behandelt door 
deze te koppelen aan, door deelnemers ingebrachte, casuïstiek.  

2) Gesprekstechnieken, waarbij we gebruik maken van praktische interventies en methoden om autonomie en 
ondersteuning te bereiken. Diverse technieken worden in de training besproken en geoefend om direct in de praktijk te 
kunnen toepassen. 

 
Resultaat/leerdoelen 

Professioneel niveau: 
✓ Kennis maken met de principes en uitgangspunten van progressie – en oplossingsgericht werken 
✓ Je kunt na de training  de belangrijkste progressie– en oplossingsgerichte gesprekstechnieken toepassen  



                                                                                                                                                                                    

 

✓ Je hebt inzicht in hoe een groeimindset (Carol Dweck) werkt 
✓ Je kunt een progressie gesprek voeren in 7 stappen 
 
Clientniveau:  
✓ De cliënt voelt zich erkend in zijn vraag en kan gemotiveerd en met meer plezier zijn eigen oplossingen bedenken 
✓ Cliënt behoudt zeggenschap en verantwoordelijkheid over invulling van eigen leven  
 
Organisatieniveau: 
✓ Positievere cultuur in de organisatie die gericht is op leren, kennis delen en op het proces in plaats van persoonlijke 

prestatie. 
✓ Teams, organisaties en individuen leren om stap voor stap progressie te bereiken richting de gewenste situatie. 

 
 

Voor wie/vereisten 
Professionals werkzaam binnen maatschappelijke zorgorganisaties, ouderen – en verpleeghuiszorg, sociaal domein en GGZ. 
 
 

Studiebelasting 
De training bestaat uit één trainingsdag. Een reader wordt uitgereikt aan het begin van de studiedag. Voorafgaande aan de 
training ontvangen de deelnemers een mail met alle benodigde informatie. 
 
 

Datum en tijd  
Dinsdag 22 januari 2019 van 9.30 tot 16.30 uur 
Het aantal deelnemers is 12 personen 
 
 

Locatie 
De Vroone Dorpshuis, C.D. Vereekestraat 74. 4421 CE Kapelle. 

De training kan ook in compagnie worden aangeboden. Dat heeft het voordeel dat een team een uniforme werkwijze op dit 
gebied kan ontwikkelen en elkaar na de training kan helpen met het in de praktijk blijven toepassen van het geen in de training 
is geleerd. Het implementeren en borgen van het geleerde is belangrijk en zal onderwerp van gesprek zijn met onze 
opdrachtgever. 
 
 

Kosten 
De kosten zijn € 170,- per persoon, per dag. Inclusief lunch. 
MEEK2 is CRKBO en CEDEO gecertificeerd. 



                                                                                                                                                                                    

 

 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelding via de link: https://meek2.nl/aanbod/inschrijven-voor-trainingen/progressietraining/ 
 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:  
Ans de Haas                    E ans.dehaas@meek2.nl               M 06 21204412 
Ruud  Korsuize              E korsuize@innersystems.nl       M 06 12753235 
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