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Programma

• Wat is oplossingsgericht adviseren?

• Startvraag eigen ambities

• Schaalwandelen

• Dialoog op basis van eigen casus

• Je gedroomde ontwikkeling als adviseur



https://www.youtube.com/watch?v=dL35_Qu2GKI
https://www.youtube.com/watch?v=dL35_Qu2GKI


Mijn vraag is………schrijf dit op



Eigen ambitie?

• Groepjes van 4-5 mensen

• Deelnemers formuleren ieder een vraag, helpen 
elkaar om de verwachtingen specifieker te maken

• Rol anderen: 

Checkt vragen..gericht op verwachtingen? Positief? 
Toekomstgericht? Open?

Resultaat: startvraag voor alle deelnemers



Schaalwandelen…

Schaalwandelen
• Waar sta je nu op een 

schaal tussen 0 en 10?
• Wat doe je nu al waarom 

je niet op 0 staat?

• Rol anderen
Iedere deelnemer bespreekt 

kort met degene naast 
hem/haar en bespreekt 
hoe en wat.

https://www.youtube.com/watch?v=cCqiDJ_mo4k
https://www.youtube.com/watch?v=cCqiDJ_mo4k


Dialoog….casus….

• Deelnemers noteren positieve 
punten en krachten van de ander 
op de flip op basis van wat ze nu 
al doen….

• Rol anderen: 

Checkt bij deelnemers of krachten 
en positieve punten herkenbaar 
zijn en voorkomt dat adviezen 
worden gegeven



Je gedroomde ontwikkeling als 
adviseur

• Waar wil je over 1 jaar op 
diezelfde schaal staan?

1. Wat doe je dan meer dan nu?

2. In welke behoefte van wie 
voorziet dit?

3. Welke gevolgen (+/-) heeft dit 
voor hen en jou?



Symbool

• Teken op je flap een beeld/symbool/metafoor 
hoe jij tijdens dit nieuwe gedrag in relatie 
staat tot de ander(en)



Resultaat dromen….

Wat doe je dan meer dan 
nu?

Positieve punten van de 
deelnemer

Positieve punten in de 
relatie met anderen

Rol facilitator: 
Zorgen dat iedere deelnemer de positieve elementen in twee kolommen op een flip-
overvel schrijft…voorkomen van discussies….oordelen, of adviezen….



Uitwisselen van ideeën

• Deelnemers roddelen positief over ideeën en 
voorstellingen die zij hebben over een mogelijke 
eerste stap/aanpak. 

• De deelnemers geven om de beurt hun 
adviezen…..

Rol anderen: 

zorgen dat iedereen om de beurt tips geeft en dit 
aansluit bij de startvraag van de deelnemer.



Acties…..

• De deelnemers vertellen elkaar welke ideeën 
bruikbaar zijn, wat de volgende stap kan zijn…

• Rol anderen: 

zorgen dat iedereen goed luistert naar elkaar en 
geen tips geven of discussie voeren.



Inzichten

• Wat was het meest leerzaam?

• Heeft iedereen een 
oplossingsgerichte houding 
kunnen uitbreiden? 

• Wat vonden de deelnemers van 
de methode?


