
 
 
 
 
 
 
Nascholing van de RINO Noord-Holland voor organisatieadviseurs en coaches 
De RINO biedt een samenhangend nascholingspakket aan voor organisatieadviseurs en 
coaches. Kenmerkend voor alle activiteiten is de toepassing van psychotherapeutische 
expertise in de organisatieadvies- en coachingspraktijk. Leden van het NIP krijgen korting op 
vele activiteiten. Op dit moment staan de volgende activiteiten gepland: 
 
Appreciative Inquiry: voor coaches, trainers, managers en HRD-adviseurs 
 
Heeft u wel eens gehoord van Appreciative Inquiry en wilt u weten wat het precies inhoudt? 
Bent u nieuwsgierig naar de denkmodellen die eraan ten grondslag liggen? En hoe u het 
kunt toepassen in uw werk? Bent u op zoek naar nieuwe invalshoeken voor uw 
coachingspraktijk of trainingsactiviteiten? Wilt u weten hoe u de sfeer en activiteit in een 
trainingsgroep of team vanaf het begin positief kunt beïnvloeden? Wilt u leren hoe u mensen 
snel in beweging kunt krijgen? Meld u dan snel aan voor deze tweedaagse intensieve 
cursus. 
 

• 23 mei en 13 juni 2014, 2 dagen 
• www.rino.nl/244 

Coachen van je collega’s 

Je bent ervaren in je vak en je hebt er een coachende of coördinerende taak gekregen in je 
team. Hoe krijg je je collega’s mee in de richting van een gewenste verandering? Hoe geef je 
vorm aan je voortrekkersrol? 

Na afloop van de training weet je in welke ontwikkelingsfase je team zit en heb je een plan 
om het team verder te helpen in zijn ontwikkeling. Verder beschik je over een aantal commu-
nicatieve vaardigheden die passen bij het coachen van collega’s, zoals voorzitten van een 
bijeenkomst, oplossingsgericht coachen, feedback geven, bemiddelen en onderhandelen. 

• 9 april 2014 
• www.rino.nl/625  

Creatieve en actieve werkvormen voor coaches 

Coaches weten hoe waardevol rollenspel, visualisatie-technieken, sculpting of andere actie-
ve werkvormen kunnen zijn. Toch worden dit soort oefeningen in de praktijk beperkt ingezet. 
Zelfs ervaren coaches zouden daarvoor meer kennis in huis willen hebben. Soms is er spra-
ke van ‘toepassingsverlegenheid’, juist in 1-op-1-situaties. 
In deze tweedaagse cursus leer je werken met een breed scala aan oefeningen die de coa-
chee zijn perspectief laten veranderen, tot reflectie aanzetten, creativiteit stimuleren, oplos-
send vermogen vergroten en vaardigheden helpen ontwikkelen. Na introductie van verschil-
lende werkvormen wordt op maat gezocht naar en geoefend met toepassingen voor de eigen 
coachingspraktijk. 

• 19 maart en 9 april 2014 
• www.rino.nl/883  

http://www.rino.nl/625
http://www.rino.nl/883


Feedback Informed Therapy 

Feedback Informed Therapy (FIT) is ontwikkeld door o.a. Scott Miller. FIT maakt gebruik van 
twee eenvoudige vragenlijsten: De Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating 
Scale (SRS). De ORS meet distress en geeft de therapeut nieuwe, verborgen informatie over 
de voortgang van de therapie. De SRS geeft informatie over de tweede succesfactor in 
therapie: de therapeutische relatie. Het op deze cliëntvriendelijke manier monitoren van het 
therapieproces leidt tot een meer efficiënte en transparante therapie met minder drop-out. 
Bovendien geeft deze feedback de behandelaar direct aanwijzingen hoe vastgelopen 
behandelingen weer vlot te trekken en weerstand te voorkomen. Je wordt uitgedaagd te 
oefenen en je grenzen te verleggen. 
 

• 12 april 2014 
• www.rino.nl/881 

 
Gehechtheidsrelaties in organisaties 
Veranderingen in organisaties ontregelen zowel de betrokkenen als de veranderaar zelf. 
Veranderen roept regressieve krachten op en daarmee ook karakteristieke gedragspatronen, 
die te maken hebben met de manier waarop wij hebben geleerd ons te binden aan anderen. 
We noemen dat vroege gehechtheidsrelaties. John Bowlby heeft op het gebied van 
gehechtheid (attachment) veel onderzoek gedaan, en ook verschillende gehechtheidsstijlen 
onderscheiden.Gehechtheidsrelaties zijn bepalend voor de wijze waarop 
veranderingsprocessen verlopen, zowel in de ontwikkeling van individuen als van 
organisaties. Deze gehechtheidsrelaties zijn vastgelegd in onze innerlijke werkmodellen die 
ons gedrag organiseren en sturen. Zulke (onbewuste) werkmodellen zijn ook te herkennen 
bij groepen en organisaties.Het expliciet maken en zo nodig bijstellen van die innerlijke 
werkmodellen en gehechtheidsrelaties vergroot onze individuele effectiviteit en productiviteit 
en die van organisaties. Het helpt ons bij het opbouwen van een nieuwe innerlijke identiteit 
zodat we allerlei veranderingen ook innerlijk kunnen vormgeven en opslaan in wat we 
noemen 'the corporate identity'. 
 

• 21 en 22 maart 2014 
• www.rino.nl/335 

 
Introductie oplossingsgerichte therapie 
 
Oplossingsgerichte therapie is fundamenteel anders dan traditionele therapie. De therapeut 
richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. 
Met de ‘wondervraag’ wordt de cliënt op een ander spoor gezet. Door uit te gaan van gedrag 
en emoties waar de cliënt wel tevreden over is, passen de oplossingen in het referentiekader 
van de cliënt en hebben een blijvend effect. In deze interactieve cursus leert u hoe oplos-
singsgerichte therapie toepasbaar is bij verschillende doelgroepen: kinderen, volwassenen, 
gezinnen en ouderen. U krijgt inzicht in de belangrijkste strategieën en oefent met oplos-
singsgerichte gespreksvoering. 
 

• 29 maart 2014 
• www.rino.nl/758  

 
 
Mentor coaching 
 

http://www.rino.nl/881
http://www.rino.nl/335
http://www.rino.nl/758


Dit mentorcoaching traject ter bevordering van persoonlijke en professionele ontwikkeling is 
onderdeel van het ICF-geaccrediteerde traject RINO Senior Certified Coach. Het is geschikt 
voor coaches die in hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling als coach willen 
investeren en/of zich op het ICF ACC of PCC examen willen voorbereiden. In deze training 
bouwt men het eigen repertoire aan coachingsvaardigheden uit, met behulp van het inbren-
gen van eigen casuïstiek en leervragen, veel oefenen en feedback van anderen. Deelnemers 
worden zich bewust van hun eigen kwaliteiten als coach en kunnen daarop verder bouwen. 
 

• Start 20 maart 2014 
• www.rino.nl/347  

 
Oplossingsgericht coachen: basis 
In de praktijk richten coaches zich vaak op de problemen en de achtergronden en laten ze 
zich verleiden om zelf oplossingen aandragen als de gecoachte niet verandert. De oplos-
singsgerichte coach focust echter op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg 
vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan ad-
viseren. De oplossingsgerichte coach stelt speciale vragen waardoor de gecoachte zijn of 
haar eigen oplossingen kan vinden. Oplossingsgericht coachen werkt snel en efficiënt en 
mobiliseert energie en creativiteit bij de gecoachte. 
 

• 15 april 2014 
• www.rino.nl/855  

Positieve psychologie 
Positieve psychologie is een nieuwe stroming, onder andere in de GGZ, die zich bezighoudt 
met de positieve kant van menselijke ervaringen. De positieve psychologie wordt steeds meer 
wetenschappelijk onderbouwd en is ook voor coaching een belangrijke theoretische en 
praktische basis. 

• 28 maart en 14 april 2014 
• www.rino.nl/326  

Provocatief coachen: verdieping 

Een tijdje terug volgde je de training 'Inleiding Provocatief Coachen'. Je werd verrast door de 
impact van die bijzondere, onorthodoxe mix van warmte, humor en uitdaging. Je vond het een 
eye-opener om te leren dat je een cliënt juist kan helpen door deze liefdevol ‘tegen te werken’. 
En dat er veel ruimte voor beweging ontstaat als je cliënt laat lachen om zichzelf. En wat een 
spiegel ook voor jouw eigen, vertrouwde aanpak. Manmoedig ging je terug naar jouw praktijk. 
En af en toe zette je de geleerde provocatieve interventies al voorzichtig in. En verhip, je zag 
nu en dan zowaar een effect. Maar vaker nog greep je toch maar weer terug naar jouw 
gebruikelijke, veilige insteek. Als je het nou nog nèt iets beter in de vingers had, ja dàn wist je 
het wel bij sommige cliënten…. Herken je het bovenstaande, grijp dan nu je kans en schrijf je 
in voor de eendaagse training ‘ Verdieping Provocatief Coachen’! Een training die opfrist en 
verder gaat, tjokvol met aanvullende inzichten en nieuwe provoactieve interventies. 

• 23 mei 2014 
• www.rino.nl/368  
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Systeemtherapeutische principes in organisaties 

Voor systeemtheoretici bestaat de zingeving van het menselijk bestaan uit de relaties die 
mensen met elkaar onderhouden. De betekenis van die relaties wordt bepaald door de 
sociale context. Zo onderscheiden we liefdesrelaties, opvoedingsrelaties, collegiale relaties, 
werkgever-werknemer relaties, leermeester-leerling relaties om er maar eens een paar te 
noemen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw beginnen relatie en gezinstherapeuten 
systeemtheoretische principes toe te passen bij de behandeling van verstoorde 
gezinsrelaties. Deze toepassing wordt systeemtherapie genoemd. Al snel blijkt dat 
systeemtherapeutische interventies die in gezinnen heilzaam zijn - met enige aanpassing 
aan de context - ook van nut kunnen zijn in organisaties. Geen verrassing eigenlijk, als we er 
van uitgaan dat het relationeel vermogen van de mens zwaar op de proef wordt gesteld in de 
samenwerking binnen een organisatie. In dit seminar demonstreert Joep Choy - auteur, 
organisatieadviseur, psychotherapeut en opleider in de systeemtherapie - hoe 
systeemtherapeutische concepten toegepast kunnen worden door managers, 
organisatieadviseurs, coaches en trainers.  

De systeemdenker werpt zich niet op als 'expert' voor de oplossing van problemen, maar als 
de gesprekspartner die met behulp van circulaire vragen dilemma's of problemen in een 
relationele context plaatst. Daardoor wordt voor de ander een nieuw uitzicht gecreëerd dat 
het begin kan zijn van het creëren van nieuwe taal, nieuwe samenhang en nieuwe 
oplossingsmogelijkheden. 
 

• Drie dagdelen op woensdag  9  april (9.30-20.00 uur) en twee dagdelen op 
donderdag 10  april 2014 (9.30-16.30 uur). 

• www.rino.nl/303 

Teamcoachen: oplossingsgericht coachen in teams of andere groepen 
Het effectief coachen en begeleiden van teams en andere groepen is een belangrijke taak 
van elke trainer coach en manager. Het is echter vaak een gecompliceerde activiteit. Deze 
cursus helpt om het sturen en begeleiden van teams en andere groepen beter en effectiever 
te laten verlopen. Ook als het betreffende team in conflict is geraakt. In deze cursus wordt 
vanuit het oplossingsgerichte model gekeken naar hoe gebruik gemaakt kan worden van de 
sterke kanten van teams. Daardoor kan meer gebruik gemaakt worden van het eigen 
oplossend vermogen van teams. De teamcoach/manager leert het team of de groep om 
meer grip op te krijgen op het eigen oplossend vermogen onder andere door hen meer te 
leren focussen op positieve signalen van verandering in de gewenste richting. Daarvoor is 
nodig om het team aan te kunnen spreken op gemeenschappelijke doelen en mogelijkheden. 
Allereerst moet het team hier weer naar leren kijken. Vaak is de aandacht te veel gericht op 
verschillen. Ook kan het daarbij nuttig zijn om een brug te bouwen tussen successen in het 
verleden naar succes in de toekomst. Deze brug ontstaat door te vragen wat er beter gaat in 
de samenwerking en hoe het team dit voor elkaar heeft gekregen, om vervolgens te kijken 
hoe dit succes in het verleden herhaald kan worden of uitgebreid kan worden in de toekomst. 
Het oplossingsgerichte model biedt vele aanknopingspunten en handvatten om effectiever 
met teams en groepen te werken. 
 

• 4 en 25 april 2014 
• www.rino.nl/310  

 
Voorlichtingsavond Coachen als professie 
De hoofddocenten zijn aanwezig en geven een toelichting bij de uitgangspunten en opzet 
van de leergang, en beantwoorden uw vragen. Ook is er aandacht voor de accreditatie, door 

http://www.rino.nl/aanbod/303.13.01#data
http://www.rino.nl/aanbod/303.13.01#data
http://www.rino.nl/303
http://www.rino.nl/310
http://www.rino.nl/aanbod/302


de ICF, voor het traject RINO Senior Certified Coach, waarvan de Leergang Coachen als 
Professie een module is. De andere modules zijn desgewenst later te volgen, maar dat is 
niet noodzakelijk. Er zijn géén kosten verbonden aan deze avond. Hoofddocenten/trainers 
zijn Marianne van der Pool, psychotherapeut, managementtrainer en coach, en Annemarie 
van der Meer, trainer en coach. Op deze avond krijgt u informatie over de eerstvolgende 
leergang Coachen als professie waarin nog plaats is. 
 

• 12 maart 2014 
• www.rino.nl/315    

 
 
 

 
Kijk voor het meest actuele aanbod, voor meer 
informatie & aanmelden op www.rino.nl/coach 
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