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Aanbod zomeravondworkshops van 21 juni t/m 7 juli 2022

summer school

Voorwoord
Beste lezer,
Iedereen met een begeleidingsbehoefte heeft het recht
om deel uit te maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dát
is wat Elan Training drijft. Daarom verzorgen wij naast alle
opleidingen, trainingen en e-learnings, ook onze jaarlijkse
Elan Summer School. Tijdens onze Elan Summer School
bieden wij verdiepende en interessante workshops aan die
jou helpen bij het nóg beter begeleiden van jouw kandidaten
of cliënten.
Dit jaar vindt de Elan Summer School plaats in de periode
van 21 juni t/m 7 juli. Ons aanbod omvat 14 verfrissende
workshops, verzorgd door vakkundige en enthousiaste Elan
Trainers die staan te trappelen om hun kennis en vaardigheden met jou te delen.
Zien we je deze zomer tijdens onze Elan Summer School? Dan
zetten we jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling in
het zonnetje!

Arnold Boender
Directeur Elan Training

summer school

1
van 21 juni t/m 7 juli 2022

14 online workshops
Tijdens de Elan Summer School bieden we 14 verschillende
workshops aan, onderverdeeld in vier interessante hoofd
onderwerpen. Alle workshops worden verzorgd door
vakkundige en enthousiaste trainers die staan te trappelen
om hun kennis te delen.

2

Voor wie?
Voor iedereen die wil werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ben je Register Jobcoach? Dan ontvang
je voor je herregistratie Register Jobcoach, per a
 fgeronde
workshop, 4 PE punten.

3

Kosten en inschrijven
Iedere workshop is te volgen voor EUR 99,- (vrij van BTW). Wil
je je inschrijven voor één of meerdere workshops? Kies de
workshop naar keuze en klik door naar de website voor het
inschrijfformulier.

4
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1. Wet- en regelgeving
1
Wet- en regelgeving verandert met de regelmaat van de klok.
Zorg dat je bij de tijd blijft door het volgen van de workshops!

2

Dinsdag 21 juni

1.1 Participatiewet

Maandag 27 juni

1.2 Wet vereenvoudiging Wajong

3

Woensdag 29 juni

1.3 Wet verbetering Poortwachter

4
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 Tinneke Herfkens

1.1 Participatiewet
1

Verdieping en actualiteiten

 Dinsdag 21 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Op 21 juni verzorgt Tinneke Herfkens een workshop over de
Participatiewet. Op haar bevlogen wijze praat zij je in een
avondsessie bij over de actualiteiten in de Participatiewet.
Ook zal er ingegaan worden op actuele jurisprudentie.

3

 Wat leer je?
Na het volgen van deze workshop ben je op de hoogte van de
ontwikkelingen die we de komende tijd kunnen verwachten
binnen de Participatiewet. Daarnaast zal er opmerkelijke
jurisprudentie uiteengezet worden.
 Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die werkt met de
Participatiewet en graag op de hoogte wil blijven.

Naar de inschrijving 

4
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 Ton Laenen

1.2 Wet vereenvoudiging
Wajong

1

Is de vereenvoudiging echt zo eenvoudig?

 Maandag 27 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Meer dan 243.000 mensen hebben een Wajong-voorziening.
De vele wetswijzigingen hebben het er niet eenvoudiger op
gemaakt. Of de Wet vereenvoudiging Wajong het eenvou–
diger heeft gemaakt is de vraag.

3

 Wat leer je?
Tijdens de workshop word je meegenomen in meer dan 20
jaar Wajong-wetgeving. In chronologische volgorde worden
de wetswijzigingen behandeld en krijg je uitleg over de
wijzigingen in het kader van de Wet vereenvoudiging Wajong.
 Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor zowel ervaren als onervaren
professionals op het gebied van Wajong-wetgeving.

Naar de inschrijving 

4
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 Ton Laenen??

1.3 Wet verbetering
Poortwachter

1

Hoe voorkom je een loonsanctie van het UWV?

 Woensdag 29 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
De Wet verbetering Poortwachter heeft tot doel om de zieke
werknemer zo goed en snel als mogelijk te re-integreren in
werk. Hierbij is de werkgever eindverantwoordelijk. Door niet
alleen procesgang te volgen maar ook de redeneerlijn, kan
een loonsanctie voorkomen worden.

3

 Wat leer je?
Een juiste aanpak is belangrijk bij het re-integreren van zieke
medewerkers. In deze workshop leer je wat de redeneerlijn
is en hoe deze bij de beoordeling van re-integratieverslag
wordt gehanteerd.
 Voor wie?
De workshop is voor werkgevers (HRM/casemanagers),
zieke werknemers en iedereen die werknemers ondersteunt
tijdens een periode van langdurige uitval.

Naar de inschrijving 
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2. Coaching en begeleiding
van bijzondere doelgroepen

1

Als begeleidend professional wil je goed aansluiten bij je
doelgroep. We hebben vier interessante workshops voor je
ontwikkeld om je hierin te ondersteunen.

2

Woensdag 6 juli

2.1 Psychische kwetsbaarheden

Maandag 27 juni

2.2 Succesvol omgaan met weerstand

3

Woensdag 22 juni

2.3 Cultuur & Diversiteit

4
Dinsdag 5 juli

2.4 Werken met nieuwkomers/statushouders
summer school
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 Arjan van Dam

2.1 Psychische kwetsbaarheden

1

Hoe voorkom je stigmatisering?

 Woensdag 6 juli

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Wanneer je een psychische aandoening hebt is het kans op
een stigma groot. De gevolgen hiervan kunnen erger zijn
dan de aandoening zelf. Ongemerkt kun je als professional
ook bijdragen aan stigmatisering.

3

 Wat leer je?
Je leert wat je als professional kunt doen om niet in de valkuil
van stigmatisering te stappen. Je krijgt ook een inkijk in hoe
(psychiatrische) diagnoses tot stand komen en hoe dit kan
bijdragen aan stigmatisering.
 Voor wie?
Voor professionals die werkzaam zijn in de arbeids(re-)integratie en die behoefte hebben aan het versterken of uitbreiden van hun toolbox ten behoeve van de arbeidsondersteuning van kandidaten die een psychische kwetsbaarheid
ervaren.

Naar de inschrijving 

4
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 Sophie Houweling

2.2 Succesvol omgaan met
weerstand

1

Hoe kun je voor jezelf opkomen én de ander in zijn
waarde laten?
 Maandag 27 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Op het werk en in privétijd krijgen we te maken met weerstand. Denk aan situaties met collega’s, cliënten of binnen
je familie waarbij het lastig is om dicht bij jezelf te blijven en
grenzen aan te geven.

3

 Wat leer je?
Je leert respectvol luisteren naar de boodschap van de ander en reageren op inhouds- en betrekkingsniveau. Hierdoor
overbrug je de afstand tussen elkaar, hef je blokkades op en
herstel je de sfeer.
 Voor wie?
Voor alle professionals die bereid zijn om te reflecteren op
het eigen gedrag en geïnteresseerd zijn in een bewezen
methode om succesvol om te gaan met weerstand.

Naar de inschrijving 
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 Samuel Tekeste

2.3 Cultuur & Diversiteit
1

Wat is diversiteit en hoe ga je om met cultuurverschillen?

 Woensdag 22 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Ons land kent een grote diversiteit aan culturen, bijna 25%
van de bevolking kent een andere cultuur dan de Nederlandse. Diversiteit is een actueel onderwerp en staat hoog
op de agenda van organisaties. In hoeverre beinvloedt jouw
“gekleurde” bril jouw gedachten en handelen?
 Wat leer je?
Je krijgt beter inzicht in je eigen referentiekader en normen.
Hierdoor leer je ook andere culturen beter te herkennen.
Daarnaast leer je meer over migratiegeschiedenis, de basistermen in de diversiteitsleer en krijg je handige lees- en
kijktips om je te verdiepen.

3

Naar de inschrijving 

4

 Voor wie?
Voor alle professionals die geïnteresseerd zijn in het maat–
schappelijk debat over diversiteit en in effectief communi
ceren en bewegen tussen verschillende culturen.
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 Samuel Tekeste

2.4 Werken met nieuwkomers/statushouders

1

Inzicht in cultuur en migratieverhaal van vluchtelingen

 Dinsdag 5 juli

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Nederland kent diverse migratiestromen. De migratie van
vluchtelingen komt veel in het nieuws. Wat maakt vluchte
lingen anders dan arbeidsmigranten? Welke invloed heeft
het migratieverhaal van vluchtelingen op hun handelingen
en communicatie?
 Wat leer je?
Je krijgt meer achtergrondkennis over de diverse vluchte
lingenstromen richting Nederland gedurende de laatste
decennia. Daarnaast staan we stil bij onze eigen rol in de
communicatie met en integratie van mensen met een vluchte
lingverhaal.
 Voor wie?
Voor iedereen die werkt of wil werken met nieuwkomers en
wil investeren in kennis over andere culturen én efficiënter
wil leren communiceren met mensen met een vluchteling–
achtergrond.

12
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Naar de inschrijving 

4
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3. Verdieping voor coaches
1

Als begeleidend professional ben je vaak een spin in het web.
De workshops helpen je nog beter het overzicht te houden
en efficiënter te zijn in de uitvoering van je werk.

2

Donderdag 23 juni

3.1 Motiverende gespreksvoering

Maandag 4 juli

3.2 Oplossingsgericht coachen

3

Donderdag 7 juli

3.3 Mijn kracht als coach

4
Donderdag 30 juni

3.4 Werkgevers vinden en ermee verbinden
summer school
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 Miranda van der Tholen

3.1 Motiverende
gespreksvoering

1

Hoe krijg ik mensen in beweging zonder ze te overtuigen?

 Donderdag 23 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Ken je het gevoel dat jij harder werkt dan je klanten? Dat je
“aan een dood paard trekt”? Dat je klant niet gemotiveerd
lijkt, maar wel hulp nodig heeft? Dan is deze workshop een
waardevolle aanvulling op je werkzaamheden.
 Wat leer je?
Na afronding van deze workshop ben je beter in staat om
cliënten hun eigen proces op te laten pakken. Hierdoor kan
je als coach het proces beter bijsturen. Je zult ervaren dat je
“minder hard aan het werk bent”.
 Voor wie?
Deze workshop is voor iedereen die met klanten in gesprek
gaat binnen verschillende vormen van dienstverlening/
hulpverlening.

3

Naar de inschrijving 

4
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 Ramon Blenderman

3.2 Oplossingsgericht
coachen

1

Hoe versterk ik het zelfoplossend vermogen van de ander?

 Maandag 4 juli

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Heb jij coachees die focussen op problemen? Is het verleidelijk zelf oplossingen aan te dragen voor je coachee? In
deze praktische workshop leer je het denken van een ander
om te buigen, zonder te adviseren.
 Wat leer je?
Aan het eind van de workshop ben je in staat om volgens
de oplossingsgerichte methodiek effectief te coachen en
anderen van het probleem naar de oplossing te begeleiden.
Dit doe je door het zelfoplossend vermogen te versterken.
 Voor wie?
Voor iedere professional die die zich de basis van het
oplossingsgericht coachen eigen willen maken.

3

Naar de inschrijving 

4
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 Bart Lindner

3.3 Mijn kracht als coach
1

Hoe krijg je zicht op je kernkwaliteiten én valkuilen

 Donderdag 7 juli

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Coachen is een ingewikkeld vak en vergt veel van jezelf. Je
bent in feite je eigen instrument. Des te belangrijker dat je
tot in je vezels op de hoogte bent van je eigen kerncompetenties en valkuilen.
 Wat leer je?
Je leert anders naar jezelf kijken in de de rol van coach/
begeleider. Deze zelfanalyse levert verrassende persoonlijke
inzichten op. Hierdoor kun je tijdens jouw coachings- en
begeleidingssessies nog beter aansluiten bij de ander.
 Voor wie?
Voor alle professionals die cliënten, medewerkers of
bewoners begeleiden in een werksituatie en bereid zijn om
te reflecteren op het eigen gedrag.

3

Naar de inschrijving 

4
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 Bernadette Vrijling

3.4 Werkgevers vinden en
ermee verbinden

1

Goed voorbereid werkgevers benaderen is WIN - WIN

 Donderdag 30 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
We gaan antwoord krijgen op de vraag : “Hoe krijg ik mijn
cliënt wél geplaatst?” door gebruik te maken van de termen
‘ínteractie’, ‘energiek’, ‘laagdrempelig’ en ‘resultaatgericht’.
 Wat leer je?
In deze workshop krijg je praktische handvatten om werkgevers te benaderen die passen bij jouw doelgroep en bij
jou. Met een duidelijk stappenplan leer je je voor te b
 ereiden
op een bezoek en echt te connecten met een werkgever. Je
leert ook hoe je na afloop van jouw bezoek het contact warm
kunt houden.
 Voor wie?
Voor mensen die het spannend vinden om werkgevers te
benaderen en voor diegene die behoefte hebben aan tips
en tricks.

3

Naar de inschrijving 

4
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4. Secundaire skills
1

We willen jou als professional graag extra skills en technieken
aanreiken. Na het volgen van deze workshops ben je nóg beter
in staat om jouw kandidaten of cliënten te begeleiden.

2

Dinsdag 28 juni

4.1 Visueel communiceren

Dinsdag 21 juni

4.2 Van functiebeperking naar inzetbaarheid

3

Woensdag 29 juni

4.3 Voice dialogue

4
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 Janneke de Boer

4.1 Visueel communiceren
1

Wist je dat iedereen kan tekenen? Jij dus ook!

 Dinsdag 28 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Tekenen is een frisse en doelgerichte manier om goed contact te krijgen met cliënten, vooral met mensen die op een
visuele manier leren of minder verbaal zijn. Met tekeningen
kun je afspraken helder vastleggen en toetsen of je elkaar
goed begrijpt.
 Wat leer je?
Je leert dat je met eenvoudige tools álles kunt tekenen wat
je maar wilt en hoe je tekeningen inzet tijdens gesprekken. Je gaat aan de slag met basisvormen, structuren en
professionele tools, zoals kaders, schaduw en kleur. Je gaat
jezelf verbazen!

3

Naar de inschrijving 

4

 Voor wie?
Voor klantmanagers, jobcoaches, werkbegeleiders, case
managers en participatiecoaches die regelmatig gesprekken voeren met cliënten binnen het sociaal domein.
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 Joost van Loon & Sander van Minderhout

4.2 Van functiebeperking
naar inzetbaarheid

1

Optimaal werken met technische ondersteuning bij een
functiebeperking
 Dinsdag 21 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Werken met een functiebeperking kan een uitdaging zijn.
Wij nemen je mee in ondersteunende technologie voor het
werken met een motorische- of visuele beperking. Door de
inzet van ondersteuning zijn werknemers in staat om optimaal te werken en de bestaande beperking te reduceren.
 Wat leer je?
We bieden praktische handvatten voor het inzetten van ondersteunende technologie in een werksituatie. Zo b
 elichten we
problemen die kunnen ontstaan bij overcompensatie, hoe je
deze kunt signaleren en juist kunt doorverwijzen. Daarnaast
geven we praktijkvoorbeelden waarbij diverse t echnologieën
worden gedemonstreerd.
 Voor wie?
Deze workshop is voor jobcoaches die medewerkers met een
visuele of motorische beperking ondersteunen of begeleiden
en meer willen weten over ondersteunende technologie.
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3

Naar de inschrijving 

4
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 Wendy Peeters

4.3 Voice dialogue
1

In gesprek met jezelf

 Woensdag 29 juni

 19:00 - 21:00

2

 De workshop in het kort:
Voice dialogue is de psychologie van de ikken. Het is een niet
oordelende manier van kijken naar de menselijke psyche.
Ieder mens bestaat uit verschillende subpersonen en een
bewust ego. De ikken in je hoofd voeren soms hele gesprekken met elkaar en dat kan vermoeiend of verwarrend zijn.
 Wat leer je?
Voice dialoque helpt je de ikken van elkaar te o
 nderscheiden
en zo wat helderheid en rust in je hoofd te brengen. Dit
proces brengt bewustwording en keuzevrijheid. Het is een
interactieve workshop waarin ik je uitnodig ook letterlijk in
beweging te komen.

3

Naar de inschrijving 

4

 Voor wie?
Voor iedereen die kennis wil maken met voice dialogue en
zijn eigen ikken (beter) wil leren kennen.
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De Elan Summer School wordt u aangeboden door:

Contact
Elan Training B.V.
Postbus 105
5660 AC Geldrop
076 561 15 30
info@elantraining.nl
© 2022 Elan Training B.V.. Alle rechten voorbehouden.
Deze brochure is een uitgave van Elan Training B.V.. De in deze brochure
verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Elan Training B.V.
niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Ga voor
het meest actuele programma van de Elan Summer School 2022 naar:
www.elantraining.nl/summerschool
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