
 
 
 
 
 
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 sommige activiteiten. Op dit moment staan de volgende 
activiteiten gepland: 
 

Mindful analysis 

Steeds meer coaching en hulpverlening verloopt via het internet. Er is veel onderzoek ge-
daan en alles wijst er op dat het goed kan werken. Honderden websites voor diverse klach-
ten en problemen zijn ontwikkeld, van alcoholverslaving tot eetproblemen, van depressie, 
opvoeding en soa's tot posttraumatische stress. Online werken is anders dan face to face 
hulpverlening en vergt dus ook andere competenties van de professional. Maar waar hebben 
we het dan precies over? 

• 1 juli 2014 
• www.rino.nl/644  

Difficult Conversations 

Met de beste intenties coach je een hardleerse cliënt, of je stelt al je geduld op de proef om 
een goed gesprek met die lastige puber te voeren. Je wilt neutraal zijn, maar merkt dat je 
stem ongewild bestraffend of neerbuigend klinkt. Soms zie je als een berg tegen een ge-
sprek op: iemand ontslag geven, salarisverhoging vragen, de confrontatie met een ontevre-
den klant... Ontstemd of verongelijkt gedrag bevestigt in een split second je overtuiging dat 
de ander niet zal meewerken, z’n hakken in het zand zet of je niet serieus neemt. Je staat 
dan voor het lastige dilemma: erover beginnen, of beter van niet? 
In deze workshop krijg je een structuur aangereikt en leer je tools hanteren om creatief met 
dat soort lastige situaties om te gaan. Voor het voeren of begeleiden van lastige gesprekken 
stellen we in deze workshop drie onderwerpen centraal: 

a. Het werken aan jezelf: hoe blijf je gefocust, trouw aan je doel en je bewust van je gevoe-
lens; b. Het ontwikkelen of het versterken van een houding van nieuwsgierigheid, onderzoek 
en leren; c. Het ontwikkelen van een interventiearsenaal rondom de drie onderwerpen die bij 
uitstek het gesprek bemoeilijken: 

• de feitenkwestie: de strijd wie gelijk heeft en wat er feitelijk gebeurd is; 
• de gevoelskwestie: moeilijke gesprekken gaan niet alleen gepaard met emoties – 

emoties zijn een wezenlijk onderdeel van een conflict. Moeilijke en makkelijk han-
teerbare gevoelens zijn verschillend voor verschillende personen. Je onderzoekt in 
deze workshop de invloed van je emotionele footprint; 

• de identiteitskwestie: een gesprek is vaak moeilijk omdat het ook over jezelf gaat. Als 
je zelfbeeld wordt aangetast, kan dat je uit balans brengen. Je onderzoekt in deze 
workshop de invloed van je behavioral footprint. 
 

• 10 en 11 juli 2014 
• www.rino.nl/674  

http://www.rino.nl/644
http://www.rino.nl/674


Tegen de zon inkijken 
Vanaf jonge leeftijd is het besef van onze eindigheid sluimerend aanwezig. Volgens Yalom, 
een bekende Amerikaanse psychiater en psychotherapeut, ondernemen we diverse pogin-
gen om de angst daarvoor te bezweren en aan de illusie vast te houden dat we onsterfelijk 
zijn. Een ernstige ziekte, het verlies van een naaste, een ongeluk of een ramp kunnen de 
angst voor de dood op de voorgrond brengen. Deze doodsangst kan zich op verschillende 
manieren manifesteren. Bij deze tweedaagse WinterRINO workshop zal het thema doods-
angst vanuit psychoanalytisch, systeemtheoretisch en existentieel perspectief en vanuit we-
tenschappelijk onderzoek belicht worden. De titel is geleend van het, gelijknamige, boek van 
Irvin D. Yalom, en is een vertaling van een spreuk van Francois de Rochefoucauld: Le soleil 
ni la mort se peuvent regarder en face. 
 

• 27 en 28 augustus 2014 
• www.rino.nl/660 

 
Psychopathologie voor coaches en organisatieadviseurs 

In deze workshop leren de deelnemers zoveel over psychopathologie dat ze het kunnen 
herkennen in hun organisatieadvies- of coachingspraktijk. Ze weten wanneer er ‘lampjes 
moeten gaan branden’ en wat de beste benaderingswijze is. Problemen van mensen in 
organisaties zijn vaak lastig te analyseren. Raakt een werknemer overbelast door hoe hijzelf 
in elkaar zit, spelen relatieproblemen een rol, ligt het aan de manager of aan de 
reorganisatie? Waar ligt de oorsprong van het probleem, bij het individu, bij de omgeving of 
bij beide? En waar ligt het aangrijpingspunt voor de oplossing? Je wilt als adviseur of coach 
weten wanneer iemand echt een depressie heeft en wanneer je het nog als een ‘dipje’ zou 
kunnen zien. Waar moet je precies op letten? Hoe kun je in gesprek met iemand merken of 
er sprake is van een angststoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat doet zo 
iemand dan met je? Wanneer noem je een lastig mens een querulant en is er echt iets aan 
de hand met hulpafwijzende klagers? 

• start 2 september 2014, 4 avonden 
• www.rino.nl/333  

 
Coachen als Professie 
De behoefte in organisaties om individuen voor kortere of langere tijd te laten coachen neemt 
de laatste jaren sterk toe. En daarmee de vraag naar coaches die in staat zijn om op 
professionele wijze mensen in hun functioneren in de werksituatie te begeleiden. 
Organisaties investeren daarmee in hun ‘human capital’. Het helpt hen de capaciteiten van 
hun managers en specialisten beter te benutten en te vergroten. De leergang 'Coachen als 
Professie' is toegesneden op organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-
managers, re-integratieadviseurs en andere ervaren coaches die al enige jaren ervaring 
hebben met individuele coachingstrajecten. Zij kunnen deze verdieping benutten om hun 
senioriteit op dit gebied verder uit te bouwen. 
 

• Start 25 september 2014, 6 x 2 dagen 
• www.rino.nl/302  

 

Provocatief coachen 

Als professioneel therapeut of coach vraag je veel van jezelf om de cliënt verder te helpen. 
Soms misschien wel iets té veel… Herken je dit? 

http://www.rino.nl/660
http://www.rino.nl/333
http://www.rino.nl/302


• Terwijl jij je in het zweet werkt, leunt de cliënt comfortabel achterover (of op jouw ste-
vige schouders);  

• Je loopt op eieren, uit angst om de cliënt te beschadigen; 
• Je houdt je eigen mening liever maar voor je, dat is immers niet professioneel;  
• Het is weer even geleden dat je onder werktijd hard gelachen hebt. 

Op één of meer van deze punten bingo? Wees dan welkom bij de ‘Inleiding Provocatief Coa-
chen’! Deze methodiek is een directe afgeleide van de ‘Provocative Therapy’, ooit ontwikkeld 
door meestertherapeut Frank Farrelly in reactie op de non-directieve therapie. Maak kennis 
met een onorthodoxe aanpak, die verrassend plezierig en effectief blijkt te zijn. 

• Zomer 2014 
• www.rino.nl/699  

 
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. 
 

• 16 september 2014 
• www.rino.nl/855  

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. 

• 24 september 2014 
• www.rino.nl/625  

Oplossingsgericht coachen: verdieping 
De oplossingsgerichte aanpak is een robuuste en creatieve methodiek die stevig verankerd 
ligt in de empirie. De methode is ontstaan in de psychotherapie en in betrekkelijk korte tijd 
heeft de oplossingsgerichte manier van werken een vooraanstaande plaats verworven op 
andere gebieden. De oplossingsgerichte methode is zeer nuttig gebleken in counseling, 
management, educatie en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun 
gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol 
maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching. 
 

• Start 30 september 2014, 4 dagen 
• www.rino.nl/868  

 

http://www.rino.nl/699
http://www.rino.nl/855
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Werkstress, burnout en overspanning 
Over burnout en overspanning bestaat – ook onder behandelaars – veel terminologische 
verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van 
burnout en overspanning verbeteren de prognose. In deze cursus staat het diagnostisch 
onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning 
centraal. 

• Start 2 oktober 2014, 4 middagen 
• www.rino.nl/055  

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. 

• 6 oktober en  3 november 2014 
• www.rino.nl/326  

 
Mentor coaching 
 
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 cursus 
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 7 oktober 2014 
• www.rino.nl/347  

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. 
 

• 8 november 2014 
• www.rino.nl/881 

 
 
 
 
 

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