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Oplossingsgericht coachen

De Stip

Probleemgericht             Oplossingsgericht

• Wat is het probleem?

• De coach is de expert en reikt de 
oplossing aan.

• Cliënten hebben ziektebeelden.

• De coach wil het begrijpen (en 
vaak de cliënt ook).

• Wat is de oplossing?

• Er is een samenwerkingsrelatie: 
de cliënt en de coach zoeken 
samen naar oplossingen.

• Cliënten hebben resources

• De coach heeft interesse in de 
cliënt.
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De relatie waarin de coach en de 
coachee of het team zich bevinden 
zegt niets over de kwaliteit van het 

coachingsproces.

Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, 
reden van aanmelding,…

Is er een oplossing 
mogelijk?

JA NeePROBLEEM BEPERKING

Vrijblijvende relatieIs er een 
vraag naar 
hulp?

Nee

Zoekende relatie
Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Consulterende 
relatie

Expertenrelatie

Zijn er 
passende 
resources?

Zijn er 
passende 
resources?
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coachee of het team zich bevinden 
zegt niets over de kwaliteit van het 

coachingsproces.

Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, 
reden van aanmelding,…

Is er een oplossing 
mogelijk?

JA NeePROBLEEM BEPERKING

Vrijblijvende relatieIs er een 
vraag naar 
hulp?

Nee

Zoekende relatie
Is het een 
werkbare 
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Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Consulterende 
relatie

Expertenrelatie

Zijn er 
passende 
resources?

Zijn er 
passende 
resources?

Startvragen

• Is er sprake van een beperking of een probleem ?

• Is er een hulpvraag ?

• Is die hulpvraag werkbaar?

• Is de ander in staat zijn eigen krachtbronnen te gebruiken ?
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Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, 
reden van aanmelding,…

Is er een oplossing 
mogelijk?

JA NeePROBLEEM BEPERKING

Probleem of beperking

• Spijbelen

• Agressief gedrag

• Depressief gedrag

• …

Oplossingen zijn denkbaar, 
misschien moeilijk uitvoerbaar 
maar mogelijk.

• Verstandelijke beperking

• ADHD

• …

• Leeftijd

• Geslacht

• …

Blijvend of minstens tijdelijk

24

Beperkingen

• Geen haalbaar lijkende oplossingen voor handen

• Pijnlijke voorvallen in het verleden

• Consequenties van vroeger gemaakte keuzes

• Consequenties van chronische aandoeningen

• Een fysische handicap

• …
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Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, reden van 
aanmelding,…

Is er een oplossing mogelijk?JA NeePROBLEEM BEPERKING

Vrijblijvende relatieIs er een vraag 
naar hulp?

Nee

Denk even terug aan een casus…
- waarbij de cliënt vindt dat hij geen probleem heeft
- of waarbij de cliënt vindt dat jij hem absoluut niet kan helpen.

Welke nuttige interventies heb jij in deze situatie gedaan?
Wat heeft er gewerkt?

Vrijblijvende relatie : twee typen

• Er is geen probleem, maar iemand anders vindt van wel.

• Er is wel een probleem, maar daar is onze hulp niet bij nodig.
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Het contact is vrij-blijvend

Je krijgt geen mandaat

Het contact is vrij-blijvend

Voorbeelden vrijblijvende relatie

• Drugsgebruik

Klaas rookt in het weekend een jointje…
en drinkt veel te veel.
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Voorbeelden vrijblijvende relatie

• Secundair onderwijs

Klasgenoten melden jou dat Marie ‘s middags niet eet, omdat 
ze zichzelf te dik vindt. Als zorgcoördinator besluit je Marie aan 
te spreken.
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Voorbeelden vrijblijvende relatie

• Hoger onderwijs

Jonathan loopt stage…
hij heeft een stagebegeleider toegewezen gekregen vanuit
Hogent.
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Voorbeelden vrijblijvende relatie

• Coaching

Een leidinggevende vindt dat één van haar medewerkers niet 
voldoet aan de verwachtingen en verplicht haar om een 
individueel coachingstraject te laten volgen. 
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Voorbeelden van een vrijblijvende relatie

• Teamcoaching

Teamleden worden verplicht om met een nieuw systeem te   

werken. Om dit te implementeren besluit de leidinggevende   
hen een teamcoachingstraject aan te bieden.
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Joinen

* Wat betekent dit voor jou? 

* Kan je hier iets meer over vertellen? 

* Hoe ben je op dit idee gekomen? 

* Hoe is deze interesse ontstaan? 

* Wat drijft jou hierin? 

* Met wie zou je dit willen delen? 

Coachen naar verandering

Joinen

Tracking: aandacht en interesse 
voor de persoon

Appreciatie: positief commentaar 
geven

Lichaamshouding & mimicry 
(= taal en houding overnemen)

Coachen naar verandering

Blz. 63 - 68

Aandachtspunten bij joinen

• Luisteren en interesse tonen
• Inspelen op aspecten die je ziet, hoort, opmerkt uit de leefwereld van de cliënt
• Tijd nemen 
• Complimenteren  en valoriseren
• Erkenning geven
• Begrip tonen
• Een niet-wetende houding.
• Concretiseringsvragen stellen tot je het verhaal van de coachee voor jou ziet als 

een film/foto.
• Positief connoteren van bepaalde acties. (= herkaderen van bepaald gedrag naar 

een positieve intentie en dit benoemen) 
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Wees waakzaam… 
eerste indruk

Wat is jouw eerste indruk van deze persoon?

Wat is jouw eerste indruk van deze persoon?

Nuttige interventies
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Interventies

• Dring geen hulp op • Toon waardering
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Interventies

• Alternatieve hulpvraag

Wat zou er volgens jou moeten 
gebeuren zodat je ouders tevreden 
zijn ?

• Geef positieve boodschappen 
over de verwijzende partij
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Interventies

• Geef informatie • Herformuleer wat de cliënt 
vertelt op een positieve manier
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Interventies

• Schets alternatieve scenario’s
waardoor blijkt dat de cliënt toch 
niet zo’n slechte keuze heeft 
gemaakt.

47

Oplossingsgerichte vragen

• Waarover moeten we praten volgens jou ?

• Je moet een goede reden hebben om er zo over te denken. 
Vertel eens.

• Welke problemen heb je volgens ?

• Ben je het eens met de zorgen die… over je heeft ?

• Wat kun je veranderen ?

• Wat zou jij willen ?
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‘Ik begrijp…’ 

Coachen naar verandering
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Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, reden van 
aanmelding,…

Is er een oplossing mogelijk?JA NeePROBLEEM BEPERKING

Vrijblijvende relatieIs er een vraag 
naar hulp?

Nee

Zoekende relatie
- een te vage of moeilijke 
hulpvraag

Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Wanneer je de bus neemt…

Vraagt de buschauffeur niet naar de reden 
waarom je deze bus neemt…

en jij vraagt ook niet waar hij vandaan komt…

… hij brengt je naar jouw bestemming.

Zoekende relatie = 

helder krijgen van de bestemming
de werkbare doelstellingen
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De plus achter de min zoeken

Court Visser

Bron: Coert Visser Bron: Coert Visser

Hou het simpel…

formuleer gewoon wat 
je wil bereiken.

OEFENING

Teveel werk, stress,…
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Doelen formuleren
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Werkbare hulpvraag ? 
Nee, omdat…

-Teveel doelen

-Een verlammende houding

-Te vage of onduidelijke doelen

-Het is anderen hun verantwoordelijkheid
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Niet werkbare doelen

1. Vage of onduidelijke doelen

‘Het gaat niet langer: ik ben op’

‘Ik ben altijd maar moe en futloos’

‘Ik zit vast’
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Niet werkbare doelen

2. Teveel doelen ineens

Niet werkbare doelen

3. De mogelijke oplossing wordt onmiddellijk 
geblokkeerd

‘Ik ben nu éénmaal zo’

‘Wat ik ook probeer, het helpt toch niet’

‘Als ik mezelf erop betrap dat ik even niet 
angstig ben, dan slaat de angst 
onmiddellijk toe’
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Niet werkbare doelen

4. ‘Ik ben het niet, het zijn de anderen’

‘Zolang mijn zoon dit niet doet, blijven wij conflicten hebben.’

Deze cliënten hopen dat de hulpverlener hen te hulp zal 
schieten door anderen te beïnvloeden.
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Negaties

Nuttige interventies
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1. Positieve ondersteuning geven
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Checklist

• Positief bekrachtigen van het zoekgedrag

• Aandacht voor datgene wat, ondanks de problemen die zich 
voordoen, toch nog goed gaat.

• Het probleem uit zijn algemene bewoordingen halen en 
vertalen in concrete termen.

• Zoeken naar uitzonderingen op het probleem.

• Hoop op daadwerkelijke veranderingen op gang brengen, zodat 
de cliënt kan geloven dat verandering mogelijk is.
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2. Doelformulering

75
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76

Doelen
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Realistisch

Specifiek

Meetbaar

Aanvaardbaar

Tijdsgebonden

Positief

Uitdagend

Klein

Van belang voor de cliënt

M. Le Fevere de ten Hove : 
‘Hij is expert in wat goed is 
voor hem; wij in de manier 
waarop hij dit kan 
bereiken’

Vraagt een 
grote 
inspanning.

Doelformulering : in gedragstermen

Moeder: “Hij moet zich wat beter gedragen thuis”
Hulpverlener: “Wat bedoel je met beter gedragen”
Moeder: “Doen wat ik vraag”
Hulpverlener: “Wat vraag je zoal en wat doet hij dan”
Moeder: “Kom aan tafel en dan blijft hij in de zetel zitten voor
de TV”
Hulpverlener: “Wat wil je dat hij doet als jij zegt kom aantafel”
Moeder: “Dat hij de tv uitzet en aan tafel komt”
Hulpverlener: “Zou het een opdracht (doel) kunnen zijn voor
hem dat als jij vraagt om aan tafel te komen dat hij dan 1. De
Tv uitzet en 2. Aan tafel komt ? “ 
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Welformulering

Het is/lijkt gemakkelijker om te formuleren wat je niet wilt.
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In het begin van een oplossing 

Bij het werken vanuit het oplossingsgerichte denkkader proberen 
we onze cliënt maximaal te emanciperen zodat hij eigen 
oplossingen kan blijven construeren voor mogelijke toekomstige 
problemen. 
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Wees waakzaam voor…

• De linguïstische truc….

Jij bent het toch met me eens dat….

Uiteraard weet ik dat jij ook zo over dit 
thema denkt….

81



Kennis is er om te delen, respecteer het copyright. – Chris Van Dam 13

Interventies uit ‘Simpel’

• Erkenning bieden

• Positieve ondersteuning

• Eigen verantwoordelijkheid stimuleren

• Aandacht voor wat goed gaat –
continueringsvraag

• Concretiseren, differentiëren, prioriteiten stellen

• Zoeken naar uitzonderingen
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Interventies

• Positieve ondersteuning geven

• Een werkbaar doel stellen

Hou het simpel

Gebruik geen negatie bij het formuleren van de doelstelling
Gebruik een positieve formulering

Bron: Coachen naar verandering, blz. 131 en 132

Technieken

• Wondervraag

• Schaalvraag

Observatieopdrachten

Bron: Coachen naar verandering, blz. 134 en 144

Werkzame 
therapeutische 

factoren:

Korzybski-instituut® 

Oplossingsgerichte therapie richt zich vooral op cliëntgebonden 
factoren en op de therapeutische alliantie

Schaalvragen, wondervragen,…

Consulterende relatie

Coachen naar verandering

Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, reden van 
aanmelding,…

Is er een oplossing mogelijk?JA NeePROBLEEM BEPERKING

Vrijblijvende relatieIs er een vraag 
naar hulp?

Nee

Zoekende relatie
Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Consulterende relatieZijn er passende 
resources?

Zijn er passende 
resources?

Hoe slaag jij erin om de cliënt zijn resources te laten 
ontdekken?
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Expertenrelatie

Coachen naar verandering

Vertrekpunt: klacht, moeilijkheid, reden van 
aanmelding,…

Is er een oplossing mogelijk?JA NeePROBLEEM BEPERKING

Vrijblijvende relatieIs er een vraag 
naar hulp?

Nee

Zoekende relatie
Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Is het een 
werkbare 
hulpvraag?

Consulterende relatie

Expertenrelatie

Zijn er passende 
resources?

Zijn er passende 
resources?

Supporteren

Coachen naar verandering

Bedankt,
Chris


