
 

  

 

 

  

Impuls Academie 
Trainingsaanbod 
2023 
 

 



 

 

 

Inhoudsopgave 

 

(klik op de gewenste module voor meer informatie) 

 

Prijslijst 
(let op: de prijzen die staan aangegeven bij de verschillende modules zijn exclusief de kosten van het materiaal) 

 

Modules Krachtwerk 

Module 1: Krachtwerk basis 

Module 2: Krachtwerk coaching 

Module 3: Krachtwerk management 

Module 4: Krachtwerk ondersteunend personeel 

Module 5: Krachtwerkdag op maat  

Module 6: Training Krachtkompas  

 

Modules CTI 
Module 1: CTI basis 
Module 2: CTI plus 
 

Modules Krachtgerichte interventies open aanbod: 

Module 1: Open training Krachtwerk basis 

Module 2: Open training Krachtwerk coaching 

Module 3: Terugkomdag Krachtwerk coaches 

 

Algemene informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de bovengenoemde modules biedt de Impuls Academie maatwerk, begeleiding en advisering bij 

implementatietrajecten. Ook het verzorgen van een kick-off, als start van de implementatie van Krachtwerk in de 

organisatie en het organiseren van diverse workshops behoort tot de mogelijkheden. Voor een uitgebreid 

adviseringstraject aan nieuwe of actieve gebruikers maken we graag een offerte op maat.  



 

 

 

Actuele prijslijst 
 

Training 
Aantal 

deelnemers 
Prijs Bijzonderheden 

Prijs in company, per groep 

Krachtwerk basis* 10 - 14 € 8.250,- 4 daagse training 

Krachtwerk coaching* 10 - 14 € 19.250,- 7 daagse training 

Krachtwerk management 10 - 14 € 4.765,- 2 daagse training 

Krachtwerk ondersteunend personeel 

(1 daagse) 

10 - 20 € 1.915,- Medewerkers met weinig 

cliëntcontact 

Krachtwerk ondersteunend personeel 

(2 daagse) 

10 - 20 € 3.830,- Medewerkers met veel 

cliëntcontact 

Krachtwerkdag op maat* in overleg € 1.915,- • Verkenning Krachtwerk 

• Terugkomdag 

• Coaching on the job 

• Intervisie 

Training Krachtkompas 10 - 14 € 1.915,- 1 dag 

    

CTI basis* 10 - 14 € 5.480,- 2 daagse training 

CTI plus 10 - 14 € 8.250,- 4 daagse training  

    

Prijs per persoon 

Open training Krachtwerk basis* 10 - 14 € 940,- Utrecht/Nijmegen/Arnhem 

Open training Krachtwerk coaching* 10 - 14 € 2.150,- Utrecht/Nijmegen/Arnhem 

Terugkomdag coaches* 20 - 25 € 250,- Utrecht/Nijmegen/Arnhem 

(* geaccrediteerde trainingen, SKJ en Registerplein) 

 

Materiaal Aantal Prijs 

Methodiekboek Krachtwerk  € 34,95 

Pakket Krachtwerk basis*  € 62,50 

Pakket Krachtwerk coaching*  € 30,- 

Krachtkompas 25 stuks € 27,50 

50 stuks € 50,- 

100 stuks € 90,- 

250 stuks € 205,- 

500 stuks € 375,- 

   

Pakket CTI   € 47,50 

(* inclusief Krachtkompas) 

 

Contactgegevens 

Bij vragen en/of opmerkingen contact opnemen met de helpdesk van de Impuls Academie 

        : impulsacademie.elg@radboudumc.nl                   : (024)3618826 / 06 15 44 93 89 

Let op: vanwege de huidige economische ontwikkelingen kan de Impuls Academie genoodzaakt zijn om in 2023 opnieuw een 

prijsverhoging toe te passen. Als dit nodig blijkt te zijn, wordt dit tijdig bekend gemaakt.  

mailto:impulsacademie.elg@radboudumc.nl


 

 

  

 

Krachtwerk 
 



 

 

 
(Bent u op zoek naar meer informatie over de methodiek Krachtwerk, klik hier) 

 
Module 1: Krachtwerk basis 
 

Over de basistraining 

De basistraining behandelt in vier dagen de fundamenten van de 

krachtgerichte methodiek en gaat in op een aantal centrale aspecten van die 

methodiek, namelijk: de werkrelatie, de Krachteninventarisatie en het 

Krachtkompas, het stellen van doelen en het maken van een Actieplan, en 

het benutten van hulpbronnen. Ook zal de teamkrachtbespreking aan de 

orde komen, bedoeld om het krachtgerichte werken in de dagelijkse praktijk 

te ondersteunen. De grootte van de trainingsgroep is minimaal 10 en 

maximaal 14 deelnemers.  

 

De trainer zal zo goed mogelijk bij de groep en het groepsproces aansluiten, 

en dat betekent dat de volgorde van onderwerpen kan variëren per training. De inhoud van de basistraining 

wordt afgewisseld met: 

• PowerPoint presentaties 

• Oefeningen 

• Audiovisueel beeldmateriaal 

 

Basiswaarde: Teach what you preach. De basisprincipes van het krachtgericht werken worden – ook in de 

basistraining – zichtbaar in het eigen gedrag. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de krachten en kwaliteiten 

van de hulpverleners en de trainers. 

 

Doel van de basistraining 

Doel van de basistraining in Krachtwerk is het verwerven van kennis van en het aanleren van vaardigheden voor 

het krachtgericht werken met cliënten met het oog op het ondersteunen van hun eigen proces van herstel. 

 

Leerdoelen 

Wat de deelnemers weten en kunnen na deze opleiding: 

• De deelnemers kennen de ’ins and outs’ van de krachtgerichte methodiek en zijn in staat die in het 

begeleidingsproces met cliënten toe te passen. 

• De deelnemers beheersen de stof van het methodiekboek en weten die in het werken met cliënten tot 

uitdrukking te brengen. 

• De deelnemers beschikken over de vaardigheden om krachtgericht met cliënten te werken. 

• De deelnemers zijn in staat om samen met cliënten Krachteninventarisaties en Krachtkompassen te maken, 

doelen te stellen, Actieplannen op te stellen en hulpbronnen te benutten. 

• De deelnemers zijn in staat om actief en productief te participeren in een teamkrachtbespreking en hebben de 

vaardigheid om hierin een eigen casus in te brengen. 

 
Toelatingseisen 

Om aan de basistraining te kunnen meedoen, moet u: 

Kosten: 

€ 8250,- 

Aantal deelnemers: 

10-14  

Aanwezigheidsverplichting: 

4 dagen 

Studie-uren: 

28 (+ 14 zelfstudie uren) 

 

Accreditatiepunten: 

• Registerplein: 43 punten 

• SKJ: 42 punten 

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/folder-krachtwerk-1.pdf


 

 

 

• Een afgeronde MBO- of HBO-opleiding hebben; 

• Werken met cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, opvang voor 

jongeren, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk of sociale wijkteams; 

• Zichzelf herkennen als een hulpverlener die (impliciet) volgens krachtgerichte principes met cliënten werkt; 

• De visie en uitgangspunten van de krachtgerichte methodiek onderschrijven. 

 

Materialen basistraining 

• Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

• Wolf, J., Albers, E. & Jonker, I. (2020). Werkboek Krachtwerk. Nijmegen: Impuls – Onderzoekscentrum 

maatschappelijke zorg, Radboudumc. 

 
Module 2: Krachtwerk coaching 

 

Over de training coaching 

Tijdens de training coaching leren deelnemers hoe ze  door middel van 

coaching het krachtgerichte werken van begeleiders en teams versterken 

en borgen. Alle zeven lesdagen hebben steeds een of meer indicatoren  

van de modelgetrouwheid van Krachtwerk als thema. 

 

Doel van de training coaching 

Doel van de training coaching is het verwerven van kennis en 

vaardigheden voor het kunnen coachen van begeleiders en teams zodat 

het krachtgerichte werken in de dagelijkse praktijk versterkt en geborgd 

wordt. Coaching maakt deel uit van de modelgetrouwheid en de 

implementatie van Krachtwerk. 

 

Leerdoelen 
Wat de deelnemers weten en kunnen na deze training: 

• De deelnemers kennen de ’ins and outs’ van Krachtwerk en zijn in staat die kennis als coach op begeleiders en 

teams over te brengen; 

• Deelnemers zijn in staat tot een kwaliteitsbeoordeling van de werkbladen van Krachtwerk en het adequate 

gebruik van deze werkbladen in de praktijk, aan de hand van hiervoor geldende kwaliteitseisen en 

competenties in het methodiekboek; 

• Deelnemers zijn in staat tot het geven van specifieke feedback aan begeleiders op de werkbladen en 

competenties en het geven van praktijkbegeleiding aan begeleiders (goede voorbeelden geven, oefenen etc.); 

• Deelnemers kennen de werking van verschillende coaching technieken en -instrumenten en kunnen deze 

effectief toepassen;  

• Deelnemers kunnen coaching bijeenkomsten voorbereiden, opbouwen, structureren en afronden; 

• Deelnemers weten anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren volgens de krachtgerichte werkwijze;  

• De deelnemers zijn in staat om leiding te geven aan een teamkrachtbespreking; 

• Deelnemers kunnen een professionele coaching relatie opbouwen met individuele begeleiders en een team; 

• Deelnemers zijn bekend met wat er bij de implementatie van Krachtwerk in een organisatie komt kijken.  

 

Kosten: 

€ 19.250 

Aantal deelnemers: 

10-14 deelnemers 

Aanwezigheidsverplichting: 

7 dagen 

Studie-uren: 

52.5 

Zelfstudie: 

26 

 

Accreditatiepunten: 

• Registerplein: 80 punten 

• SKJ: 71.50 

 

 
 

 



 

 

 

Toelatingseisen  

Om aan de training coaching te kunnen meedoen moet een deelnemer: 

• De opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen en toepassen. De praktijkoefening 

gebeurt binnen de organisatie bij begeleiders en teams, die een basistraining in de krachtgerichte methodiek 

hebben voltooid. (NB. het coachen gedurende de training vindt niet plaats bij het team waarin de deelnemer 

werkzaam is/was); 

• Een afgeronde HBO-opleiding hebben; 

• Zeer ervaren zijn in het werken met cliënten (minimaal 5 jaar werkervaring met cliënten in de opvang); 

• De basistraining of opleiding tot trainer Krachtwerk met goed gevolg hebben afgerond; 

• Enige ervaring hebben in het coachen van begeleiders en teams; 

• Zichzelf herkennen als een persoon die (impliciet) volgens krachtgerichte principes werkt;  

• De visie en uitgangspunten van Krachtwerk onderschrijven; 

• Communicatief zeer vaardig zijn. 

 
Materialen training coaching 

• Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

• Cauffman, L. (2015). Oplossingsgerichte coaching. Simpel werkt het best. Amsterdam, Boom. 

• Wolf, J., Albers, E., Baudoin, J., & Jonker, I. (2020). Werkboek Training coaching Krachtwerk. Nijmegen: Impuls - 

Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc. 

 

Module 3: Krachtwerk management  

 

Over de managementtraining 

De MT dagen zijn voor directie, bestuur en management van organisaties die 

het krachtgerichte werken willen implementeren. Tijdens deze dagen wordt er 

verder ingezoomd op de taken van bestuurders en managers en bestaat uit 

een toelichting op wat duurzame, krachtgerichte organisaties zijn, wat 

voorwaarden zijn voor implementatie en borging van Krachtwerk.  

 

Doel van de managementtraining 

Doel van de training is inzicht krijgen in de principes en pijlers van Krachtwerk en wat basisvoorwaarden zijn voor 

een goed leven. Ook wordt met MT leden en leidinggevenden ingegaan op hoe je krachtgericht kunt aansturen 

waarbij je professionals in hun kracht kunt zetten. Ten slotte krijgen deelnemers inzicht in modelgetrouwheid en 

de krachtcompetenties.  

 

Leerdoelen 

• Inzicht in de voorwaarden voor implementatie en borging van Krachtwerk 

• Kennis van modelgetrouwheid van de methodiek: achtergronden en kwaliteitscriteria 

• Gebruik kunnen maken van Krachtwerk als managementtool 

• Leren hanteren van een Krachteninventarisatie en Actieplannen voor het managen van het eigen  

Organisatieonderdeel 

 

Toelatingseisen 

Kosten: 

€ 4765,- 

Aantal trainingsdagen: 

2 daagse  

 

(in overleg kan er gekozen 

worden voor een 1 daagse 

training)  

 

 



 

 

 

Om aan de training management te kunnen meedoen, moet u: 

• (Ten minste) een afgeronde HBO-opleiding hebben; 

• Deel uitmaken van het MT van een organisatie in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, 

vrouwenopvang, opvang voor jongeren, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk of 

sociale wijkteams; 

 

Materialen 

• Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

 

Module 4: Krachtwerk ondersteunend personeel 

 

Over de training ondersteunend personeel  

De training behandelt de belangrijkste elementen van Krachtwerk. Het 

gaat in op een aantal centrale aspecten van die methodiek, namelijk: de 

werkrelatie, krachten, herstel en burgerschap. Afhankelijk van de 

intensiteit van het contact met cliënten kan gekozen worden voor een 

één- of tweedaagse module.  

 

Doel van de training ondersteunend personeel  

Doel van de training aan ondersteunende diensten (zoals gastvrouwen, conciërges, baliemedewerkers, 

personeelsfunctionarissen, etc.) is het kennis maken met de methodiek en het leren toepassen van een 

krachtgerichte houding. Bij de tweedaagse wordt het doel en de werking van de werkbladen van Krachtwerk 

toegelicht en is er nog meer aandacht voor het eigen maken van een krachtgerichte houding en handelswijze in 

de eigen functie. 

 
Leerdoelen: 

Wat de deelnemers weten en kunnen na deze training: 

• De deelnemers kennen de principes en uitgangspunten van Krachtwerk. 

• Deelnemers hebben over de toepassing van Krachtwerk in hun eigen functie (als collega en als professional) 

nagedacht en uitgewisseld. 

• De deelnemers kennen de verschillende instrumenten en weten wat dit voor de cliënten betekent en hoe de 

instrumenten zich verhouden tot de eigen functie. 

• De deelnemers zijn in staat om krachten en hulpbronnen bij cliënten te herkennen.  

• De deelnemers weten wat een teamkrachtbespreking is en wat dit betekent voor hulpverleners en cliënten.  

 

Toelatingseisen 

Om aan de training ondersteunend personeel te kunnen meedoen, moet u: 

• Een afgeronde MBO-opleiding hebben; 

• Werken met cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, opvang voor 

jongeren, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk of sociale wijkteams; 

• De visie en uitgangspunten van de krachtgerichte methodiek onderschrijven. 

 

 

 

Kosten: 

€ 1915,- (1 daagse) 

Voor ondersteunend personeel met 

geen/weinig cliëntcontact 

€ 3830,- (2 daagse) 

Voor ondersteunend personeel met 

meer/regelmatig cliëntcontact 

Aantal deelnemers: 

10-20 

 



 

 

 

Module 5: Krachtwerkdag op maat  

 

Met een trainingsdag Krachtwerk kunnen diverse doelen 

worden bereikt. Te denken valt aan een trainingsdag 

Krachtwerk als eerste kennismaking met de methodiek, 

maar ook het opfrissen van de kennis van reeds geschoolde 

deelnemers behoort tot de mogelijkheden. Met coaching 

on the job wordt ingezet op het vergroten van 

vakmanschap van professionals en een duurzame borging 

van Krachtwerk.  
 

• Verkenning  

Bij de verkenning van Krachtwerk in organisaties voorafgaand aan de implementatie van Krachtwerk is het van 

belang om in kort tijdsbestek zicht te krijgen op de principes, de werkzame elementen en het methodisch 

handelen. Doel van de verkenning is om sociaal professionals bekend te maken met de methodiek, hen te 

inspireren en samen met hen na te gaan hoe Krachtwerk binnen hun organisatie passend gemaakt kan worden. 

Afhankelijk van het type organisatie, de doelgroep waar zij mee werken en hun wensen wordt per verkenning het 

programma telkens op maat gemaakt. Leidend hierbij zijn altijd de pijlers, de krachtprincipes, introductie met de 

werkbladen/ instrumenten van Krachtwerk en een inkijk in wat nodig is voor een duurzame implementatie en 

borging van Krachtwerk.  

 

Standaard tijdens de verkenning: 

• Fundamenten van Krachtwerk (pijlers, principes en het belang van een goede werkrelatie) 

• Krachtgericht begeleidingstraject (methodische handvatten bij de ontmoeting, vormen van kracht, het belang 

van doelen) 

• Voorwaarden (het belang van implementeren en borgen) 

 

• Terugkomdag  

Na de implementatie van Krachtwerk in organisaties is het van belang om de krachtgerichte werkwijze te borgen. 

Hierbij gaat het om monitoren van de mate waarin de methodiek ook na langere tijd nog modelgetrouw wordt 

uitgevoerd en, zo nodig, om bijsturing. Ook betekent borging het duurzaam blijven creëren van voorwaarden voor 

het behoud en de waarde en kracht van de methodiek. Dit gebeurt onder meer door de organisatie van 

terugkomdagen met begeleiders die reeds de basistraining Krachtwerk hebben afgerond. 

 

Standaard tijdens terugkomdagen: 

• De algemene kennis van de deelnemers over Krachtwerk wordt opgefrist. Deelnemers krijgen verdieping in 

Krachtwerk.  

• De deelnemers krijgen verdieping en extra oefeningen om de vaardigheden voor het krachtgericht werken met 

cliënten verder te ontwikkelen en te versterken. 

 

• Coaching on the job  

Na het voltooien van de basistraining kunnen professionals bij de uitvoering van Krachtwerk ondersteund worden 

door een van de trainers/ coaches Krachtwerk van de Impuls Academie. Te denken valt aan het nog een keer 

voordoen van een teamkrachtbespreking, beschikbaar te zijn als vraagbaak, maar ook om mee te gaan met de 

professional en gesprekken bij te wonen en te coachen.   

Kosten:   

€ 1915,- (1 daagse)    

Aantal deelnemers: 

in overleg 

  

Accreditatiepunten Krachtwerk terugkomdag:  

• Registerplein: 8 punten 

• SKJ: 9 punten 

 



 

 

 

• Intervisie 

Intervisie is een gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals om werksituaties te verhelderen 

en te bewerken. Het is een collegiale ondersteuning waarbij aandacht en tijd is voor elkaar, je steun ondervindt, 

nieuwe perspectieven ontwikkelt, resultaten boekt en werkt aan professionaliseren. Onze trainers Krachtwerk 

kunnen dit proces begeleiden.  

 

Module 6: Training Krachtkompas 

 
Over de training Krachtkompas  

Tijdens de training Krachtkompas leren deelnemers hoe ze met 

het Krachtkompas, een werkblad bij de methodiek Krachtwerk, 

mensen kunnen ondersteunen naar wat voor hen een goed leven 

is. Het Krachtkompas helpt mensen om hun krachten en 

hulpbronnen in kaart te brengen. Het is een alternatief voor de 

Krachteninventarisatie . Aan de hand van instructie van de trainer, voorbeeldvragen in het Krachtkompas leren 

deelnemers hoe zij dit werkblad kunnen gebruiken in begeleidingstrajecten. Deze module is een aanvulling op de 

training Krachtwerk basis. Het doel van deze eendaagse training is het verwerven van kennis en vaardigheden 

voor het kunnen ondersteunen van mensen in hun koers naar wat voor hen een goed leven is.  

 
Leerdoelen  
De deelnemers kunnen na deze dag:  

• Mensen ondersteunen in hun koers naar wat voor hen een goed leven is, door gebruik te maken van een 

Krachtkompas; 

• Helpen mensen eigen keuzes te maken bij het inzetten van de eigen hulpbronnen; 

• Kunnen de principes van Krachtwerk toepassen op de dagelijkse praktijk van de cliënten. 

 
Toelatingseisen 
Om aan de training Krachtkompas te kunnen meedoen, moet u: 

• Een afgeronde MBO- of HBO-opleiding hebben; 

• Werken met cliënten in het primaire proces in bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen, vrouwenopvang, opvang voor jongeren, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, 

welzijnswerk of sociale wijkteams; 

• Zichzelf herkennen als een hulpverlener die (impliciet) volgens krachtgerichte principes met cliënten werkt; 

• Open staan om de eigen krachten en hulpbronnen van mensen te onderzoeken; 

• De visie en uitgangspunten van de krachtgerichte methodiek onderschrijven; 

• Een training Krachtwerk basis met succes hebben afgerond. 

 
Materialen training Krachtkompas 
• Wolf, J. (2020). Krachtkompas. Instructie voor professionals. Nijmegen: Impuls – Onderzoekscentrum 

maatschappelijke zorg, Radboudumc. 

• Jonker, I., Wolf, J. & Van Tol, P.C. (2021). Het Krachtkompas: nieuw werkblad voor het inventariseren van 

krachten, hulpbronnen en wensen. Nijmegen, Nederland: Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg 

van het Radboudumc. 

• Drie krachtkompassen  

Belangrijke informatie: 
 

Kosten:     

€ 1915,- (1 daagse) 

   

Aantal deelnemers: 

10-14 

 

 



 

 

 

 
 

 

Critical Time 
Intervention 
 
 

 
  



 

 

 

(Bent u op zoek naar meer informatie over de methodiek Krachtwerk, klik hier) 

 
Modules 1: CTI basis 

 

Critical Time Intervention heeft als basis een krachtgerichte werkwijze 

volgens Krachtwerk. Alle deelnemers aan een basistraining CTI (2 dagen) 

zijn getraind in deze methodiek en werken al krachtgericht. Tijdens de 

training ligt de focus op de taak van de CTI werker om mensen te 

begeleiden in een transitiefase in hun leven. Doel is het herstel en de re-

integratie van mensen in de samenleving, met specifieke aandacht voor de 

versterking van de sociale inbedding van de cliënt en de toeleiding en 

continuering van benodigde professionele hulpverlening. Daarbij wordt 

krachtgericht gewerkt vanuit de krachten en wensen van de cliënt en de 

bronnen in zijn omgeving. Deze training behandelt de essentie en 

uitgangspunten van CTI, worden de onderliggende theorieën behandeld en 

wordt geoefend met de bijbehorende hulpmiddelen (zoals de Krachteninventarisatie, het CTI- Actieplan). 

Daarnaast is er ruimte om vaardigheden te oefenen en casuïstiek in te brengen. Vanaf de eerste trainingsdag gaan 

werkers in de praktijk aan de slag, zodat ervaringen in de training gedeeld kunnen worden. Na afloop van de 

training is een werker in staat om volgens de CTI-uitgangspunten gefaseerd en krachtgericht met cliënten te 

werken. 

  

Module 2: CTI plus 

 

Voor werkers die volgens het CTI-model willen gaan werken en nog niet zijn 

getraind in Krachtwerk is er een CTI basistraining Plus beschikbaar. Deze 

training beslaat vier dagen en behandelt de essentie en uitgangspunten van 

CTI. Het krachtgerichte werken volgens Krachtwerk is in de training 

geïntegreerd. In de training worden de onderliggende theorieën behandeld 

en wordt geoefend met de bijbehorende hulpmiddelen (zoals de 

Krachteninventarisatie, het CTI-Actieplan). Daarnaast is er ruimte om 

vaardigheden te oefenen en casuïstiek in te brengen. Vanaf de eerste 

trainingsdag gaan werkers in de praktijk aan de slag, zodat ervaringen in de 

training gedeeld kunnen worden. Na afloop van de training is een werker in staat om volgens de CTI-

uitgangspunten gefaseerd en krachtgericht met cliënten te werken. 

 
  

Kosten:  

€ 5480,-   

Aanwezigheidsverplichting: 

2 dagen 

Aantal deelnemers:  

10-14     

Studie-uren: 

14 (+ 7 zelfstudie uren) 

 

Accreditatiepunten: 

• Registerplein: 22 punten 

• SKJ: 21.40 punten 

Kosten:    

€ 8250,-   

Aantal deelnemers:  

10-14     

Aanwezigheidsverplichting: 

4 dagen 

 

Studie-uren: 

28 (+ 14 zelfstudie uren) 

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/folder-cti.pdf
http://impuls-onderzoekscentrum.nl/Krachtwerk/


 

 

 

Open aanbod  
  



 

 

 

Module 1: Open training Krachtwerk basis 

 

Over de basistraining 

De basistraining behandelt in vier dagen de fundamenten van de 

krachtgerichte methodiek en gaat in op een aantal centrale aspecten 

van die methodiek, namelijk: de werkrelatie, de krachteninventarisatie, 

het stellen van doelen en het maken van een actieplan, en het 

benutten van hulpbronnen. Ook zal de teamkrachtbespreking aan de 

orde komen, bedoeld om het krachtgerichte werken in de dagelijkse 

praktijk te ondersteunen. De grootte van de trainingsgroep is minimaal 

10 en maximaal 14 deelnemers.  

 

De trainer zal zo goed mogelijk bij de groep en het groepsproces 

aansluiten, en dat betekent dat de volgorde van onderwerpen kan 

variëren per training. De inhoud van de basistraining wordt afgewisseld 

met: PowerPoint presentaties, oefeningen en audiovisueel beeldmateriaal 

 

Basiswaarde: Teach what you preach. De basisprincipes van het krachtgericht werken worden – ook in de 

basistraining – zichtbaar in het eigen gedrag. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de krachten en kwaliteiten 

van de hulpverleners en de trainers. 

 

Doel van de basistraining 

Doel van de basistraining in Krachtwerk is het verwerven van kennis van en het aanleren van vaardigheden voor 

het krachtgericht werken met cliënten met het oog op het ondersteunen van hun eigen proces van herstel. 

 

Leerdoelen 

Wat de deelnemers weten en kunnen na deze opleiding: 

• De deelnemers kennen de ’ins and outs’ van de krachtgerichte methodiek en zijn in staat die in het 
begeleidingsproces met cliënten toe te passen. 

• De deelnemers beheersen de stof van het methodiekboek en weten die in het werken met cliënten tot 
uitdrukking te brengen. 

• De deelnemers beschikken over de vaardigheden om krachtgericht met cliënten te werken. 

• De deelnemers zijn in staat om krachteninventarisaties te maken, doelen te stellen, actieplannen op te stellen 
en hulpbronnen te benutten. 

• De deelnemers zijn in staat om actief en productief te participeren in een teamkrachtbespreking en hebben de 
vaardigheid om hierin een eigen casus in te brengen. 

 

Toelatingseisen 

Om aan de basistraining te kunnen meedoen, moet u: 

• Een afgeronde MBO- of HBO-opleiding hebben; 

• Werken met cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, opvang voor 

jongeren, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk of sociale wijkteams; 

• Zichzelf herkennen als een hulpverlener die (impliciet) volgens krachtgerichte principes met cliënten werkt; 

• De visie en uitgangspunten van de krachtgerichte methodiek onderschrijven. 

Kosten: 

€ 940,-  

De training start bij voldoende 

aanmeldingen 

Locatie: 

Utrecht/ Arnhem/ Nijmegen  

(zie jaarkalender) 

Aanwezigheidsverplichting: 

4 dagen 

Studie-uren: 

28 (+ zelfstudie: 14) 

 

Accreditatiepunten: 

• Registerplein: 43 punten 

• SKJ: 42 punten 

 

 



 

 

 

Materialen basistraining 

• Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

• Wolf, J., Albers E. & Jonker, I. Werkboek Krachtwerk. Nijmegen: Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke 

zorg, Radboudumc 

 
Module 2: Open training Krachtwerk coaching 
 
Over de training coaching 

Tijdens de training coaching leren deelnemers hoe ze door middel van 

coaching het krachtgerichte werken van begeleiders en teams versterken 

en borgen. Alle zeven lesdagen hebben steeds een of meer indicatoren 

van de modelgetrouwheid van Krachtwerk als thema. 

 
Doel van de training coaching 

Doel van de training coaching is het verwerven van kennis en 

vaardigheden voor het kunnen coachen van begeleiders en teams zodat 

het krachtgerichte werken in de dagelijkse praktijk versterkt en geborgd 

wordt. Coaching maakt deel uit van de modelgetrouwheid en de 

implementatie van Krachtwerk. 

 
Leerdoelen 

Wat de deelnemers weten en kunnen na deze training: 

• De deelnemers kennen de ’ins and outs’ van Krachtwerk en zijn in staat die kennis als coach op begeleiders en 

teams over te brengen; 

• Deelnemers zijn in staat tot een kwaliteitsbeoordeling van de werkbladen van Krachtwerk en het adequate 

gebruik van deze werkbladen in de praktijk, aan de hand van hiervoor geldende kwaliteitseisen en 

competenties in het methodiekboek; 

• Deelnemers zijn in staat tot het geven van specifieke feedback aan begeleiders op de werkbladen en 

competenties en het geven van praktijkbegeleiding aan begeleiders (goede voorbeelden geven, oefenen etc.); 

• Deelnemers kennen de werking van verschillende coaching technieken en -instrumenten en kunnen deze 

effectief toepassen;  

• Deelnemers kunnen coaching bijeenkomsten voorbereiden, opbouwen, structureren en afronden; 

• Deelnemers weten anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren volgens de krachtgerichte werkwijze;  

• De deelnemers zijn in staat om leiding te geven aan een teamkrachtbespreking; 

• Deelnemers kunnen een professionele coaching relatie opbouwen met individuele begeleiders en een team; 

• Deelnemers zijn bekend met wat er bij de implementatie van Krachtwerk in een organisatie komt kijken.  

 

Toelatingseisen  

Om aan de training coaching te kunnen meedoen moet een deelnemer: 

• De opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen en toepassen. De praktijkoefening 

gebeurt binnen de organisatie bij begeleiders en teams, die een basistraining in de krachtgerichte methodiek 

hebben voltooid. (NB. het coachen gedurende de training vindt niet plaats bij het team waarin de deelnemer 

werkzaam is/was); 

• Een afgeronde HBO-opleiding hebben; 

Kosten: 

€ 2150,-  

De training start bij voldoende 

aanmeldingen 

Locatie: 

Utrecht/ Arnhem/ Nijmegen  

(zie jaarkalender) 

Aanwezigheidsverplichting: 

7 dagen 

Studie-uren: 

52.5 (+ zelfstudie: 26) 

 

Accreditatiepunten: 

• Registerplein: 80 punten 

• SKJ: 71.50 punten 



 

 

 

• Zeer ervaren zijn in het werken met cliënten (minimaal 5 jaar werkervaring met cliënten in de opvang); 

• De basistraining of opleiding tot trainer Krachtwerk met goed gevolg hebben afgerond; 

• Enige ervaring hebben in het coachen van begeleiders en teams; 

• Zichzelf herkennen als een persoon die (impliciet) volgens krachtgerichte principes werkt;  

• De visie en uitgangspunten van Krachtwerk onderschrijven; 

• Communicatief zeer vaardig zijn. 

 

Materialen training coaching 

• Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

• Cauffman, L. (2015). Oplossingsgerichte coaching. Simpel werkt het best. Amsterdam, Boom. 

• Wolf, J., Albers, E., Baudoin, J., & Jonker, I. (2020). Werkboek Training coaching Krachtwerk. Nijmegen: Impuls - 

Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc. 

 
Module 3: Terugkomdag Krachtwerk Coaches 
 

Over de terugkomdag Krachtwerk coaches 
Na het opleiden van een coach is het voor organisaties van belang om 

de rol van de coach te borgen. Borging betekent het duurzaam blijven 

creëren van voorwaarden voor het behoud van de waarde en kracht 

van de methodiek en dus ook van de rol van de coach. Dit gebeurt 

onder meer door middel van het bijwonen van terugkomdagen voor 

coaches die de training coaching hebben afgerond. Tijdens de 

terugkomdagen staan de taken en de functie van de coach binnen de 

organisatie centraal. Ook is er ruimte voor uitwisseling met andere 

coaches en wordt er aandacht besteed aan knelpunten en 

actualiteiten.   

 

Standaard tijdens terugkomdagen 

• De algemene kennis van de deelnemers over de rol van coaches Krachtwerk wordt opgefrist.  

• De deelnemers krijgen begeleiding en ondersteuning bij coaching in de praktijk.  

• De deelnemers krijgen verdieping en extra oefeningen om de vaardigheden voor het krachtgericht coachen 

verder te ontwikkelen en te versterken. 

• Ieder semester staat een thema centraal.   

 

Vormen  

• Bespreken van casuïstiek en oefenen met gespreksvaardigheden 

• Leren van elkaar door ervaringen te delen en vragen stellen aan de trainer 

• Bekijken van filmpjes, na afloop bespreken, oefenen met zelfreflectie   

 

Overige informatie: 

De Impuls Academie organiseert vier terugkomdagen per jaar, waarvan twee dagen in het eerste semester en 

twee terugkomdagen in het tweede semester. Het advies is om als coach Krachtwerk één terugkomdag in het 

eerste semester bij te wonen en één terugkomdag in het tweede semester. Voor aanvang van de bijeenkomsten 

wordt het jaarprogramma voor de terugkomdagen bekend gemaakt.  

Kosten: 

€ 250, -  

Aantal trainingsdagen: 

1 

Locatie: 

Utrecht/ Arnhem/ Nijmegen  

(zie jaarkalender Impuls Academie) 

 

Accreditatiepunten:  

• Registerplein: 8 punten 

• SKJ: 9 punten 

 



 

 

 

 

  

Algemene 
informatie 



 

 

 
Algemene informatie 
De opleiding Krachtwerk is een parttime opleiding. Het programma bestaat uit verschillende modules variërend 

van één dag tot zeven dagen. Bij meerdaagse modules zit er telkens twee weken tussen de lesdagen. Lesdagen 

zijn van 9.30 tot 16.30 uur. Bij in company trainingen is de betreffende organisatie verantwoordelijk voor een 

geschikte trainingsruimte, av-middelen en lunch. Tijdens de lunch is er volop gelegenheid om ervaringen uit te 

wisselen en contacten te leggen. De verwachte tijdsinvestering verschilt per module en is in deze brochure per 

module weergegeven.  

 

Aanmelding 

Voor de modules in 2023 kunt u zich aanmelden door het digitale inschrijfformulier op de website van Impuls op 

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-academie in te vullen.  

 

Aanwezigheid  

Aanwezigheid is verplicht. Bij afwezigheid van één dagdeel of meer, bespreekt de deelnemer met de trainer of en 

hoe de gemiste programmaonderdelen gecompenseerd kunnen worden. Bij afwezigheid van meer dan één dag 

zal de deelnemer helaas geen certificaat ontvangen. Let op: dag 1 van de meerdaagse trainingen mag NIET gemist 

worden.    

 

Vervangende opdracht 

Indien de deelnemer een (deel van de) dag mist en als gevolg daarvan die dag moet inhalen dan wel in plaats 

daarvan een vervangende opdracht moet maken, is de deelnemer (of Instelling) boven op de gebruikelijke kosten 

van een training een additionele vergoeding verschuldigd.  Deze vergoeding bedraagt minimaal € 90,- per in te 

halen trainingsdag, dan wel per uit te voeren vervangende opdracht. Impuls Academie heeft het recht een hogere 

vergoeding in rekening te brengen, als de kosten voor een extra trainingsdag, dan wel een vervangende opdracht, 

in het voorkomende geval hoger zijn dan € 90,-. Impuls Academie zal de opdrachtgever daarvan vooraf in kennis 

stellen.  

 

Deadline eindopdracht 

Tijdens de eerste dag van de meerdaagse trainingen wordt meer gedetailleerde informatie over de eindopdracht 

verstrekt. De deadline voor het inleveren van de eindopdracht is binnen drie weken na de training. Opdrachten 

die na deze deadline binnenkomen, worden helaas niet meer beoordeeld.  

 

U kunt de training dan niet met goed gevolg afronden en ontvangt geen certificaat. De eindopdracht kunt u 

insturen naar eindopdrachtenimpulsacademie.elg@radboudumc.nl.  

Evaluatieformulier 
Het invullen van het evaluatieformulier is een verplicht onderdeel van de meerdaagse trainingen. Je ontvangt de 

link met het evaluatieformulier van de Impuls Academie. Op basis van uw antwoorden en die van uw collega’s 

kunnen wij de training verder verbeteren. De Impuls Academie maakt een evaluatieverslag op voor de organisatie. 

Deze wordt volledig geanonimiseerd.  

 
Certificering 

U krijgt een certificaat wanneer u de meerdaagse training met goed gevolg heeft afgerond, dat wil zeggen: 

• U heeft niet meer dan één dagdeel van de training gemist 

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-academie


 

 

 

• U heeft de eindevaluatie ingestuurd 

• Én de trainer heeft uw eindopdracht (en de eventueel vervangende opdracht) positief beoordeeld. 

Met dit certificaat krijgt u het predicaat Krachtgericht medewerker. Accreditatiepunten worden verstrekt door SKJ 
en Registerplein. 
 

Krachtfonds 
Het Krachtfonds is door het Radboudumc, Impuls en diverse samenwerkingspartners opgericht. Van 

basistrainingen in krachtgerichte interventies (Krachtwerk en Critical Time Intervention) worden percentages 

berekend (13% van de prijs) die ter beschikking komen aan het Krachtfonds. Vanuit dit Krachtfonds worden 

(toekomstige) investeringen gedaan ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van Krachtwerk, de erkenning van de 

methodiek, de doorontwikkeling, en de ontwikkeling en kwaliteitsborging van de modelgetrouwheid. 

 

Algemene voorwaarden 

Op alle trainingen van de Impuls Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de 

annuleringsvoorwaarden, het intellectuele eigendomsrecht van de materialen en de klachtenprocedure 

beschreven.  

 
Overige trainingen 

Naast in company trainingen verzorgt de Impuls Academie tevens trainingen in het open aanbod. Ook worden er 
jaarlijks diverse online workshops aangeboden. Meer informatie is te vinden op onze website: https://impuls-
onderzoekscentrum.nl/impuls-academie/trainingen/. 
 
Secretariaat 

Met vragen over Krachtwerk kunt u terecht bij het secretariaat van de Impuls Academie. Daar wordt u 

desgewenst doorverbonden met de procescoördinator of het hoofd van de Impuls Academie.  

Telefoonnummer: 024-3618826, 06-15 44 93 89 

E-mail: impulsacademie.elg@radboudumc.nl 

  

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-academie/trainingen/
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-academie/trainingen/
mailto:impulsacademie.elg@radboudumc.nl


 

 

 

 

 

  

 


