
Impuls 
Academie
Krachtgericht leren  
en werken



Impuls Academie verzorgt trainingen, workshops en 

implementatietrajecten van de methodieken Krachtwerk 

en Critical Time Intervention (CTI). Maar ook voor het 

trainen van coaches of voor ‘coaching on the job’ kunt  

u bij onze Academie terecht. Wij zijn onderdeel van 

Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van 

het Radboudumc, dat kennis over kwetsbare mensen 

ontwikkelt, integreert en verspreidt.



Wat biedt Impuls Academie?

Impuls Academie
•  biedt onderwijs voor medewerkers, coaches,  

team ondersteuners, niet-uitvoerend personeel  
en management 

•  geeft incompany trainingen en scholing in het open 
aanbod

•  investeert in het voortraject, de evaluatie van  
trainingen en in een terugkoppeling 

•  is een helpdesk voor organisaties en trainers
•  borgt de kwaliteit van de trainingen en trainers 
•  zorgt voor doorontwikkeling van methodieken  

en onderwijs
•  organiseert bijeenkomsten voor de implementatie  

en borging van methodieken
•  houdt workshops en presentaties op symposia en  

congressen

Sterke kanten die opdrachtgevers noemen van Impuls  
Academie: ‘De betrokkenheid’, ‘de grondigheid van  
de methodiek’, ‘de passie en de kennis van de trainers’,  
‘de continue bijscholing’, ‘het meedenken’, ‘hun service
gerichtheid’ en ‘de gemakkelijke benaderbaarheid’.
(Cedeoerkenning, 2018)
 
Trainingen en trainers
De trainingen van Impuls Academie zijn sterk praktijk-
gericht. Wij behandelen ingewikkelde situaties aan de 
hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en ingebrach-
te casussen. Wij ondersteunen medewerkers in hun  
eigen leerproces en in hun vakmanschap. Onze gepas-
sioneerde trainers zijn deskundig, kennen de methodie-
ken van Krachtwerk en CTI als geen ander en weten  
wat er in het brede werkveld van zorg en welzijn speelt.

‘Het zijn heel deskundige mensen die heel mooie voor
beelden gebruiken. Hun inhoudelijke kennis is goed.  
Ik vind het prettig dat ze trouw zijn aan de methodiek,  
maar dat ze ook daarbuiten kunnen denken en dat ze weten 
wat er in het werkveld gebeurt’. (Cedeoerkenning, 2018) 

Trainingen Krachtwerk 
•  basistraining voor medewerkers (professionals  

en ervaringsdeskundigen)
•  training teamondersteuning 
•  training coaching 
•  managementtraining 
•  training voor ondersteunend personeel
•  kick-off als start van een implementatietraject
•  verdiepende workshops en versterkende booster-

sessies 
 
Trainingen Critical Time Intervention (CTI)
•  basistraining (na voltooide basistraining Krachtwerk)
•  basistraining Plus (training CTI met Krachtwerk  

als basis)

Impuls Academie biedt ook:
•  coaching ‘on the job’
•  intervisie

Kijk voor meer informatie, het meest recente  
trainingsaanbod en onze trainers op 
www.impuls-onderzoekscentrum.nl/



Meer informatie

Heeft u interesse in  

ons aanbod of wilt  

u vrij blijvend een  

offerte aanvragen?  

Neem dan contact op 

met Impuls Academie  

via (024) 361 88 26 of 

impulsacademie.elg@

radboudumc.nl

Impuls - Onderzoekscentrum 
maatschappelijke zorg maakt deel 
uit van Radboudumc Nijmegen.
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Betrokken partner
Impuls Academie is een betrokken partner, met oog voor de eigenheid van 
organisaties. Pas als wij meer weten over wat er in de praktijk speelt en wie 
met de methodiek worden ondersteund, kunnen we echt meedenken en  
onze methodieken optimaal laten aansluiten. Bij een vraag nemen wij met 
opdrachtgevers de tijd voor deze verkenning. Ook gaan we in gesprek over 
welke voorbereidingen nodig zijn. 

‘Zij zijn heel kundig in hun methodiek. Dat maakt ze een goede partner’ en  
‘Iedereen binnen de Impuls Academie ademt passie uit. Ze weten wat er speelt’. 
(Cedeoerkenning, 2018)

Ervaren en erkende Academie
Impuls Academie heeft samen met meer dan zeventig opdrachtgevers  
duizenden medewerkers opgeleid tot krachtgericht professional. Van alle  
opdrachtgevers is 95 procent (zeer) tevreden over de verschillende stappen  
in het voor-, uitvoerings- en natraject van de trainingen die wij bieden.

Bovendien
•  Vrijwel al het trainingsaanbod is geaccrediteerd door beroepsverenigingen.
•  Impuls Academie is in 2018 (opnieuw) erkend door Stichting Cedeo Bedrijfs-

opleidingen. 

‘Impuls Academie voldoet aan diverse criteria, waaronder inzicht in de ontwikke
ling en onderbouwing van haar aanbod, borging van continuïteit van de organi
satie. De Academie is aantoonbaar bedrijfsgericht in haar werkwijze en behaalt 
een goede score in het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek.’
(Cedeoerkenning, 2018)

Impuls
Onderzoekscentrum  
maatschappelijke zorg

•  Krachtwerk is een basismethodiek voor mensen die tijdelijk of lang  -
durig de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. Hun eigen kracht en orga-
niserend vermogen vormen het uitgangspunt op de weg naar herstel.

•  Critical Time Intervention is een kortdurende interventie om mensen  
in een kritische situatie in hun leven te ondersteunen en hun netwerk  
te versterken.


