
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: 

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 
communicatieve vaardigheden die passen bij het coachen van collega’s, zoals voorzitten van 
een bijeenkomst, oplossingsgericht coachen, feedback geven, bemiddelen en 
onderhandelen.  

• 24 september 2014, 1 dag 
• www.rino.nl/625   

 
 
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 
inbrengen 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  

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 
gesprek op: iemand ontslag geven, salarisverhoging vragen, de confrontatie met een 
ontevreden 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 
gevoelens; 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; 
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• de gevoelskwestie: moeilijke gesprekken gaan niet alleen gepaard met emoties – 
emoties zijn een wezenlijk onderdeel van een conflict. Moeilijke en makkelijk 
hanteerbare 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. 
 

• 23 en 24 oktober 2014 
• www.rino.nl/674  

 
Oplossingsgerichte therapie: inleiding 
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 
oplossingsgerichte therapie toepasbaar is bij verschillende doelgroepen: kinderen, 
volwassenen, gezinnen en ouderen. U krijgt inzicht in de belangrijkste strategieën en oefent 
met oplossingsgerichte gespreksvoering. 
 

• 1 november 2014, 1 dag 
• www.rino.nl/758  

 
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. 
 

• 7 en 28 november 2014 
• www.rino.nl/310  

 

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 
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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 

 

Weerstand en het dilemma van verandering 
Weerstand tegen verandering wordt door de hulpverlener vaak beleefd als een ongewenst 
obstakel in de samenwerking met de hulpvrager. Deze eendaagse cursus laat zien dat het 
bewerken van weerstand het kernpunt is van een behandeling en biedt een krachtige 
techniek daartoe, waarbij de werkrelatie ongeschonden blijft. Het dilemma van de 
verandering werd oorspronkelijk ontwikkeld in de 80-er jaren aan het Nathan Ackerman 
Instituut te New York door Peggy Papp en haar team. Het was een interventie die vooral in 
systeembehandelingen gebruikt werd. Papp verliet het concept gaandeweg maar het is nog 
op veel plaatsen in gebruik, niet in het minst omdat het zowel behandelaar als patiënt veel 
inzicht verschaft in de motieven van patiënten om niet de door hen gewenste verandering 
aan te durven. Een andere reden van de brede bruikbaarheid is dat de interventie zowel 
vanuit psychodynamisch, gedragstherapeutisch, als systeemtherapeutisch perspectief is te 
verklaren en te gebruiken. 
 

• 12 november 2014 
• www.rino.nl/033  

 
Creatieve en actieve werkvormen voor coaches 
Coaches weten hoe waardevol rollenspel, visualisatie-technieken, sculpting of andere 
actieve 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 sprake van ‘toepassingsverlegenheid’, juist in 1-op-1-situaties. 
In deze tweedaagse cursus leer je werken met een breed scala aan oefeningen die de 
coachee zijn perspectief laten veranderen, tot reflectie aanzetten, creativiteit stimuleren, 
oplossend vermogen vergroten en vaardigheden helpen ontwikkelen. Na introductie van 
verschillende werkvormen wordt op maat gezocht naar en geoefend met toepassingen voor 
de eigen coachingspraktijk. 

• 26 november en 10 december 2014 
• www.rino.nl/883  

 
 

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