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▪ Training op maat en aanvraag 

Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact opnemen met de Impuls Academie van Impuls  

Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (E: impulsacademie.elg@radboudumc.nl, T: 024-3618826)  

www.impuls-onderzoekscentrum.nl  

 

▪ Basistraining Krachtwerk 

Doelgroep Medewerkers in het primair proces 

Aantal dagen Vier dagen 

Focus Verwerven van kennis en vaardigheden in het krachtgericht werken met cliënten 

Aard ‘In company’ bij opdrachtgever/open inschrijving Impuls 

 

▪ Training teamondersteuning 

Doelgroep Teamondersteuners en teamleiders met de taak het krachtgerichte werken in teams te borgen 

Aantal dagen drie dagen 

Focus  Vaardigheden om als teamondersteuner/leider het team optimaal te steunen en te faciliteren in de 

uitvoering van krachtgerichte begeleidingstrajecten 

Aard ‘In company’ bij opdrachtgever/open inschrijving Impuls 

 

▪ Training coaching krachtgericht werken 

Doelgroep Medewerkers die door coaching het krachtgerichte werken van teams en begeleiders versterken en 

borgen. Instapcriterium: de basistraining met goed gevolg hebben afgerond 

Aantal dagen Zeven dagen 

Focus  Kwaliteitsbeoordeling van werkbladen, teamgerichte ondersteuning, vaardigheden in het coachen 

(inclusief geven van feedback) van individuele begeleiders 

Aard ‘In company’ bij opdrachtgever/open inschrijving Impuls 

 

▪ Managementdag krachtgerichte organisaties 

Doelgroep Managers en beleidsfunctionarissen die het krachtgericht werken in hun organisatie (willen) 

implementeren 

Aantal dagen Een dag: dagdeel over de krachtgerichte basismethodiek en krachtgerichte, lerende organisaties en 

een dagdeel training in krachtgericht werken 

Focus Fundamenten van de krachtgerichte basismethodiek en voorwaarden voor succesvolle 

implementatie en borging, inclusief modelgetrouwheidstoetsing 

 

▪ Deskundigheidsbevordering ondersteunend personeel 

Doelgroep Medewerkers ondersteunende diensten zonder uitvoerende taken in het begeleidingstraject: 

- Gastvrouwen, conciërge, baliemedewerker, etc. 

- Personeelsfunctionaris, stafmedewerker, etc. 

Aantal dagen Minimaal een dagdeel 

Focus Hoe ieder in zijn/haar rol een bijdrage kan leveren aan het krachtgericht werken met cliënten 

Aard ‘In company’ bij opdrachtgever/open inschrijving Impuls 

 

▪ Kick off 

Doelgroep Gehele personeel van een organisatie 

Aantal dagen Een dag of een dagdeel 

Focus Aftrap implementatie Krachtwerk & eerste kennismaking met de methodiek 

Aard ‘In company’ bij opdrachtgever 
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