Informatie opleiding “Interventie Thuis”
Deze opleiding verzorgen wij in samenwerking met Louis Cauffman (www.louiscauffman.com).
Het leidt professionals op tot ambulant werkers die werken volgens het “Oplossingsgericht Werk”.
Het wordt gegeven op post-HBO niveau.
In totaal gaat het om 10 dagen, verspreid over een periode van ongeveer 2 maanden. De onderdelen
vormen een onlosmakelijk, samenhangend geheel. Elke module is een combinatie van theorie en
praktische toepassing, waarbij gebruik wordt gemaakt van cases uit de praktijk. Bij enkele modules
dienen “huiswerk”-opdrachten te worden uitgevoerd.
Het boek ‘SIMPEL’ van Louis Cauffman is hierbij verplichte literatuur, daarnaast wordt tijdens de
opleiding bij enkele onderdelen materiaal aangereikt.
Modules
• Basiscursus Oplossingsgericht Denken & Werken (3 dagen)
• Systeemgericht werken (2 dagen
• Persoonlijke effectiviteit (2 dagen)
• Psychopathologie (1 dag)
• Ambulant Werk in de praktijk (1 dag)
• Controle Fysieke Beheersing (1 dag)
Certificaat
Wanneer een deelnemer naar tevredenheid van de trainers de opleiding doorlopen heeft, ontvangt
deze een certificaat van Louis Cauffman & Soul System.
Gewenst instroomniveau
Een afgeronde HBO opleiding SPH, SPV, MWD of vergelijkbaar. Aantoonbaar (enige) ervaring in het
leveren van maatwerk binnen de hulpverlening.
Benodigde competenties om deel te kunnen nemen o.a.:
• werkt met passie en plezier, is proactief in attitude en handelen
• hoge mate van integriteit en van congruentie
• flexibel in denken en handelen, veerkracht
• adequaat kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk)
• diverse interventies m.b.t. gedragsverandering methodisch kunnen toepassen
• heeft “life long learning” als attitude en handelt daarnaar
Verworven competenties & kwaliteiten na de opleiding o.a.:
• contact kunnen maken en onderhouden: afstemmen, motiveren, verbinden
• oplossingsgericht kunnen denken en werken
• analyses kunnen maken m.b.t. denken-voelen-doen (in context)
• systeemgericht in attitude en werkwijze
• heeft een hoge mate van persoonlijke effectiviteit
• kan agressie voorkomen, kan omgaan met agressie, kan de-escaleren
Uiteraard zullen de “reeds aanwezige competenties & kwaliteiten” ontwikkeld en versterkt worden
gedurende deze opleiding.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mike Elbers: mike@soulsystem.nl of 0262020336

	
  

