
Coöperatieve gespreksvoering:  basistraining 
 
Het bieden van hulp is niet altijd hetzelfde is als het oplossen van een probleem. Met name bij 
zingevingsvragen gaat ‘oplossen’ voorbij aan het proces dat de cliënt zelf doormaakt. Vragen die daarbij 
naar boven komen behoeven eerder verdieping en verbreding. De hulp bestaat dan uit het samen kijken 
naar en onderzoeken van vragen die voor de cliënt relevant zijn en nieuwe perspectieven openen.  
Coöperatieve gespreksvoering is een eenvoudige en spannende methodiek die helpt om je eigen meningen 
en veronderstellingen te onderzoeken én die van een ander. Een unieke sleutel tot zelfreflectie en 
zingevingsprocessen die ervan uitgaat dat je samen meer weet, ziet en voelt dan alleen. Nieuwe inzichten 
gegarandeerd!  
De basistraining bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 u. en geeft toegang tot de vervolgtraining 
‘Coöperatieve gespreksvoering: clientgesprekken’ en ‘Coöperatieve gespreksvoering: intervisie’.  
 
Wat 

Bijeenkomst 1: Kennismaking met het coöperatieve gesprek 
● Duur: 3u 
● Inhoud: - Uitleg over het coöperatieve gesprek 

- Je oefent met de vorm 
- Je leert spontaan spreken 
- Je leert vragen leren te stellen bij je eigen reactie 
- Je leert meebewegen met de gedachten van een ander  
- Je ervaart de creatieve kracht van het stellen van vragen 
- Je leert hoe het coöperatieve gesprek tot gedragen inzichten kan leiden 

 
Bijeenkomst 2: Gestructureerd luisteren a.d.h.v. het coöperatieve gesprek  

● Duur: 3u 
● Inhoud:  - Uitleg over en oefenen met het ritme van een coöperatief gesprek 

  - Je leert gestructureerd te luisteren naar de reacties van jezelf en van de  
     ander 
 - Je leert bronnen in jezelf en anderen te herkennen en aan te boren  
 - Je leert authentiek denken, ook in groepsverband  

Wanneer 
ma 12 en 19 april 2021 telkens van 09.30u. -12.30u. 

Waar 
Nader te bepalen door Zinvol. Centrum voor levensvragen. 

Deelnamekosten, inschrijving 
Kosten voor deze basistraining zijn €240 exl. 
Minimaal 3, maximaal 8 deelnemers 
Informatie: Wouter Colpaert, info@cooperatiefdenken.com of tel. 0642094252 
Opgave deelname: Marianne Merkx, matmerkx@planet.nl of tel. 0683431153  
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Leveringsvoorwaarden 

De basistrainingen zijn afgestemd op groepen van maximaal 8 personen en de vervolgtrainingen op 
groepen van maximaal 6 personen. Het minimaal aantal deelnemers is in alle gevallen 3 personen. Een 
cursus kan door Bureau Drijfpunt worden afgelast als het aantal inschrijvingen onder de 3 personen blijft. 
Bij afgelasting ontvangt u daarvan uiterlijk 1 week voorafgaande aan de cursusdatum bericht. In overleg 
met u wordt u binnen een week na afgelasting ingeschreven voor dezelfde cursus op een andere datum, of 
krijgt u het cursusgeld, eveneens binnen een week na afgelasting, teruggestort op de rekening waarmee is 
betaald. 

 
Betalings- en annuleringsvoorwaarden 

1. Na reservering van een cursus bij Bureau Drijfpunt ontvangt u van ons een factuur voor het 
cursusbedrag. Het factuurbedrag dient minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de cursusdatum op de 
rekening van Bureau Drijfpunt te zijn bijgeschreven. 

2. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de cursus worden eventueel betaalde kosten 
gerestitueerd. 

3. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een creditnota ter hoogte van 50% 
van het factuurbedrag. De resterende 50% dient minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de cursusdatum 
op de rekening van Bureau Drijfpunt te zijn bijgeschreven. 

4. Bij annulering binnen een week of bij afwezigheid vindt geen restitutie plaats (zie ook 5). 

5. Indien u op de cursusdatum verhinderd bent is het mogelijk uw inschrijving eenmaal te verplaatsen 
naar een nieuwe cursusdatum. Daarna vervalt het recht om de cursus op een andere datum in te halen. Als 
u doorboekt worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. 

 

 
 
 


