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Inhoud
Het oplossingsgericht werken wint aan invloed in de hulpverlening. En hoewel het
denkkader transparant en overzichtelijk lijkt, worden hulpverleners in hun dagelijkse praktijk
uitgedaagd in hun professionaliteit en creativiteit. De masterclass is interactief opgevat en
biedt de mogelijkheid om de verworven inzichten en technieken verder te trainen.
Gedetailleerde analyses van video’s en transcripties van consultaties illustreren hoe een
solution-focused gesprek is opgebouwd, hoe vragen verder bouwen op antwoorden van de
cliënt en hoe vraag en antwoord spiralen van krachten en oplossingen genereren.
De deelnemers worden uitgenodigd om hun eigen casuïstiek in te brengen, erover te
reflecteren en van gedachten te wisselen. De link met de eigen praktijk en hoe de
oplossingsgerichte aanpak daarin kan worden geïntegreerd is dus nooit ver weg.
Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor hulpverleners en begeleiders in de jeugd- en
gezondheidszorg en in het onderwijs die al een degelijke voorkennis hebben van
oplossingsgericht werken en hier in de praktijk effectief mee aan de slag gaan. Therapeuten
en teamleiders zijn uiteraard ook welkom!
Over de trainers
Evan George is een van de founding partners van BRIEF London, het grootste
opleidingscentrum voor oplossingsgericht werken van Europa. BRIEF begeleidde trainingen
in vrijwel ieder Europees land alsook in de VS, Canada, Australië en Singapore. Het team van

BRIEF is algemeen erkend als een van de meest invloedrijke teams op vlak van solution
focused brief therapy. Evan is een erkend psychotherapeut. Hij studeerde aan de
universiteiten van Oxford en Cambridge. In de dagelijkse praktijk werkt hij met kinderen,
adolescenten, koppels en gezinnen, vaak in multi-complexe probleemsituaties. Voorts
coacht hij wereldwijd teams en organisaties.
Denise Yusuf is freelance coach en supervisor. Ze werkt intensief samen met kinderen,
jongeren en hun gezinnen. Verder coacht ze lagere en secundaire scholen in het
oplossingsgericht werken. Denise studeerde aan de universiteiten van Cambridge en Oxford
en is een erkend oplossingsgerichte coach. Haar passie ligt in het werken met kinderen en
jongeren waarbij ze vooral aandacht schenkt aan hoe ze hun eigen krachten en hulpbronnen
kunnen ontdekken en aanwenden om een eigen optimistische, en perspectiefrijke toekomst
gestalte te geven.
Praktisch
De voertaal voor de masterclass is het Engels. Basiskennis volstaat.
We werken van 9u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 16u15.
Locatie: CC Casino Meulenberg, Varenstraat 22A 3530 Houthalen-Helchteren
Deelnamebedrag: 175€. -Incl. koffie, water, thee en versnaperingen tijdens alle pauzes.- exclusief
middagmaal (ter plaatse kan je een broodje bestellen aan zeer democratische prijzen of je brengt je
lunchpakket mee)

Inschrijven en informatie
Vóór 30 januari 2018
• Via mail naar elke@decontext.be
Je krijgt daarna een bevestiging met betalingsformaliteiten en wegbeschrijving.
• Je inschrijving is pas definitief na betaling.

