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Alle professionals in de (g)gz, onderwijs en 

organisaties die oplossingsgericht willen werken

Oplossingsgerichte vragen
Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering

De bestseller Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreks-
voering heeft als doel gespreksvoering simpel en positief te maken voor alle 
professionals in de (g)gz, management, leidinggeven, coaching, mediation en 
onderwijs. Cliënten/leerlingen/medewerkers worden op respectvolle wijze 
uitgenodigd hun doel te formuleren met een beschrijving van hun gewenste 
toekomst, de uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen 
op hun sterke kanten en op wat in hun leven werkt. 
Dit wordt gemakkelijk gemaakt door het stellen van de 1001 oplossingsge-
richte vragen die in dit boek beschreven staan. Stap voor stap en hoofdstuk 
na hoofdstuk wordt het proces van het werken met een oplossingsgerichte – 
toekomstgerichte – focus beschreven.

Het concept en de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering, als-
ook de houding van oplossingsgerichte professionals, verschillen wezen-
lijk van probleemgerichte gespreksvoering. Exploratie van wat er mis is, niet 
werkt en hersteld moet worden maakt plaats voor exploratie van wat er 
goed gaat, wel werkt en waarop voortgebouwd kan worden. Gesprekken zijn 
vaak luchtiger en positief, en het aantal is meestal korter en daarmee kos-
tenbesparend.

Dit boek is tevens gepubliceerd in het Engels, Duits en Koraans.

‘De schrijfster is erin geslaagd om de benadering en omgang met problemen in een 
positief perspectief te plaatsen. Door niet het probleem, maar het samen zoeken 
naar de oplossing te benadrukken levert dit boek een welkome bijdrage aan het 
daadwerkelijk zoeken naar oplossingen. Het boek gebruikt de bij ieder mens aan-
wezige competenties als kracht van de oplossing en dat maakt dat het boek voor veel 
mensen te gebruiken en toepasbaar is.’

 — BOL.COM
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Alle professionals die werken met cliënten met 

angst, depressie of trauma.

101 oplossingsgerichte vragen voor hulp 
bij angst, depressie en trauma (3 delen)

De boekenreeks 101 oplossingsgerichte vragen voor hulp bij angst/depressie/
trauma nodigt hulpverleners uit om samen met cliënten de focus te verleg-
gen van wat er mis is naar wat er goed gaat, en van wat er niet werkt naar wat 
er wel werkt in hun leven. 
De boeken bevatten 101 oplossingsgerichte vragen (en meer) voor hulp bij 
respectievelijk angst/depressie/trauma, alle met de focus op de gewenste 
toekomst van cliënten en de wegen om daar te komen. 

Insoo Kim Berg, mede-grondlegger van de oplossingsgerichte therapie, 
schreef in het voorwoord van Banninks bestseller Oplossingsgerichte vragen. 
Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering: “SFBT is based on the respectful 
assumption that clients have the inner resources to construct highly indivi-
dualized and uniquely effective solutions to their problems.”

Van de meer dan 2000 vragen die Bannink door de jaren heen heeft verza-
meld, heeft zij de 101 meest relevante voor elke stoornis geselecteerd. Een 
deel van deze vragen werd niet eerder gepubliceerd.

De delen in deze boekenreeks zijn los verkrijgbaar. De reeks is tevens gepu-
bliceerd in het Engels.

101 OPLOSSINGSGERICHTE VRAGENVOOR HULP BIJ ANGST   FREDRIKE BANNINK

101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij 
angst nodigt hulpverleners uit om 
samen met cliënten de focus te 
verleggen van wat er mis is naar wat er 
goed gaat, en van wat er niet werkt naar 
wat er wel werkt in hun leven. 
Het boek bevat 101 oplossingsgerichte 
vragen (en meer) voor hulp bij angst 
alle met de focus op de gewenste 
toekomst van cliënten en de wegen om 
daar te komen. 

Zoals Insoo Kim Berg schreef in 
Banninks zeer succesvolle 
‘Oplossingsgerichte vragen. Handboek 
oplossingsgerichte gespreksvoering’: 
SFBT is based on the respectful assumption 
that clients have the inner resources to 
construct highly individualized and uniquely 
effective solutions to their problems.

Van de meer dan 2000 vragen die 
Fredrike Bannink door de jaren heen 
heeft verzameld, heeft zij de 101 meest 
relevante voor elk onderwerp 
geselecteerd. Een deel van deze vragen 
is nog niet eerder gepubliceerd.

101
OPLOSSINGSGERICHTE 
VRAGEN VOOR HULP BIJ 

Fredrike Bannink

101 OPLOSSINGSGERICHTE VRAGENVOOR HULP BIJ DEPRESSIE   FREDRIKE BANNINK

101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij 
depressie nodigt hulpverleners uit om 
samen met cliënten de focus te 
verleggen van wat er mis is naar wat er 
goed gaat, en van wat er niet werkt naar 
wat er wel werkt in hun leven. 
Het boek bevat 101 oplossingsgerichte 
vragen (en meer) voor hulp bij 
depressie alle met de focus op de 
gewenste toekomst van cliënten en de 
wegen om daar te komen. 

Zoals Insoo Kim Berg schreef in 
Banninks zeer succesvolle 
‘Oplossingsgerichte vragen. Handboek 
oplossingsgerichte gespreksvoering’: 
SFBT is based on the respectful assumption 
that clients have the inner resources to 
construct highly individualized and uniquely 
effective solutions to their problems.

Van de meer dan 2000 vragen die 
Fredrike Bannink door de jaren heen 
heeft verzameld, heeft zij de 101 meest 
relevante voor elk onderwerp 
geselecteerd. Een deel van deze vragen 
is nog niet eerder gepubliceerd.

101
OPLOSSINGSGERICHTE 
VRAGEN VOOR HULP BIJ 

Fredrike Bannink

101 OPLOSSINGSGERICHTE VRAGENVOOR HULP BIJ TRAUM
A   FREDRIKE BANNINK

101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij 
trauma nodigt hulpverleners uit om 
samen met cliënten de focus te 
verleggen van wat er mis is naar wat er 
goed gaat, en van wat er niet werkt naar 
wat er wel werkt in hun leven. 
Het boek bevat 101 oplossingsgerichte 
vragen (en meer) voor hulp bij trauma 
alle met de focus op de gewenste 
toekomst van cliënten en de wegen om 
daar te komen. 

Zoals Insoo Kim Berg schreef in 
Banninks zeer succesvolle 
‘Oplossingsgerichte vragen. Handboek 
oplossingsgerichte gespreksvoering’: 
SFBT is based on the respectful assumption 
that clients have the inner resources to 
construct highly individualized and uniquely 
effective solutions to their problems.

Van de meer dan 2000 vragen die 
Fredrike Bannink door de jaren heen 
heeft verzameld, heeft zij de 101 meest 
relevante voor elk onderwerp 
geselecteerd. Een deel van deze vragen 
is nog niet eerder gepubliceerd.

101
OPLOSSINGSGERICHTE 
VRAGEN VOOR HULP BIJ 

Fredrike Bannink

‘De kracht zit voor mij in de toepasbaarheid ervan binnen de behandeling van 
mensen die bijvoorbeeld een trauma hebben meegemaakt. De genoemde toepassin-
gen en oplossingsgerichte vragen zijn vernieuwend, uitdagend, duidelijk en speels en 
daarnaast leuk om toe te passen!’ 

 — TIJDSCHRIFT VOOR  POSITIEVE PSYCHOLOGIE
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Alle professionals die werken met cliënten of 

medewerkers met conflicten. 

Oplossingsgerichte mediation

Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het conflict, maar vraagt: wat 
wilt u voor het conflict in de plaats? Wat gaat er al goed en wat werkt wél? De 
focus ligt op het bereiken van de gewenste situatie in de toekomst.
Cliënten worden als competent gezien om hun gezamenlijke doel te formu-
leren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij 
brengen. De expertise van de oplossingsgerichte mediator ligt in het stellen 
van de juiste oplossingsgerichte vragen om hen hierbij te helpen. Daar waar 
zij gestuurd zijn of vinden dat de ander schuld heeft aan het conflict en moet 
veranderen, heeft de oplossingsgerichte mediator de expertise om te moti-
veren tot verandering van gedrag.

Concept en methodiek van oplossingsgerichte mediation, alsook de houding 
van oplossingsgerichte mediators, verschillen wezenlijk van probleemgerich-
te vormen van mediation. Met dit model is de sfeer positief en is de kans 
groot dat dat ook zo blijft. Exploratie en analyse van het conflict worden (gro-
tendeels) overbodig. Gesprekken worden vaak lichter en korter, en daarmee 
is oplossingsgerichte mediation tevens kostenbesparend.

‘Fredrike Bannink combineert in haar boek oplossingsgericht werken met mediation. 
Deze aanpak kan ze terecht ‘een nieuwe richting in mediationland’ noemen. Een 
verfrissend boek, dat ook in de praktijk goed werkt! Oplossingsgerichte mediation is 
een wijze van mediation die toekomstgericht is en cliënten (Bannink spreekt niet over 
partijen) gezamenlijk helpt bouwen aan oplossingen. 
Oplossingen bouwen is iets anders dan problemen oplossen. Vaak wordt in medi-
ations veel tijd besteed aan het analyseren van het conflict en het bespreken van 
heden en vooral verleden, om dan vanuit het verleden te zoeken naar oorzaken voor 
het conflict. Snel overstappen naar de toekomst bewerkstelligt een positieve sfeer en 
een snellere oplossing.’ 

 — MANAGEMENTBOEK.NL
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Alle managers en leidinggevenden, leerkrachten, 

coaches en bestuurders.

Oplossingsgericht leidinggeven
101 tips voor optimaal samenwerken

‘Waarom zou er iemand door u geleid willen worden?’ is de vraag die twee 
professoren aan de London Business School al jaren stellen aan zalen vol 
managers en leidinggevenden. Absolute stilte volgt ...
Oplossingsgericht leidinggeven wil op deze vraag een antwoord geven. Het op-
lossingsgerichte model komt uitstekend tegemoet aan de eisen die in de 21e 
eeuw aan leiderschap worden gesteld. Een moderne manager of leidingge-
vende is niet meer de ouderwetse ‘baas’, maar een moderne duizendpoot 
die uit de voeten kan met de uitdagingen en soms paradoxale eisen van 
deze tijd. De manager moet zowel de ‘leider’ zijn die doelen stelt en resulta-
ten meet, als de ‘dienaar’ die faciliteert en medewerkers uitnodigt te excelle-
ren. En hij moet alle posities tussen deze twee extremen kunnen innemen.

Bij oplossingsgericht leidinggeven wordt u gevraagd u wat in te houden en 
te ‘leiden van een stap achter’, waarbij u als het ware uw medewerkers/leer-
lingen op de schouder tikt door het stellen van oplossingsgerichte vragen. 
Op die manier maakt u het hen mogelijk hun kennis en kunde bij te dragen 
aan de ontwikkeling van oplossingen in uw organisatie. In ruil daarvoor zult u 
merken dat uw medewerkers meer werkplezier ervaren en zich verantwoor-
delijker voelen voor hun eigen inbreng in de organisatie. Is dat niet precies 
wat elke leidinggevende wil?

‘Dit boek zou ook prima de titel ‘Handboek voor succesvol samenwerken’ kunnen dra-
gen. Zoals we gewend zijn van Fredrike is dit boek geschreven in een heldere, duideli-
jke en prettige taal. Het boek is zeer praktijkgericht en is voor iedereen goed leesbaar. 
De stijl is puur no nonsense. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die met 
mensen samenwerkt en vanuit een positieve grondhouding problemen wil oplossen.’

 — JOEP ANNEGARN, ADJUNCT-DIRECTEUR CKC ZOETERMEER
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Iedereen die verandering wenst en alle 

professionals die hen daarbij willen helpen.

Gelukkig zijn en geluk hebben
Zelf oplossinggericht werken

Hoe komt het dat mensen zelfhulpboeken in de kast hebben staan en er 
niets verandert in hun leven? Hoe kan het dat de depressie blijft, de kilo’s of 
de sigaretten blijven, de ruzies blijven?
Deze vragen brachten Bannink ertoe dit boek te schrijven. Het is anders dan 
andere boeken – boeken waar ervan uit wordt gegaan dat je iets wilt veran-
deren en gemotiveerd bent om zelf in actie te komen. Maar in de praktijk 
blijkt dat niet zo eenvoudig. Veel mensen hebben wel problemen, maar zien 
zichzelf niet als deel van het probleem en/of de oplossing en zijn niet bereid 
er zelf iets voor te doen. Daarom werken de adviezen niet en verdwijnen die 
boeken in de boekenkast.

Bannink gaat er niet vanuit dat je al klaarstaat om te veranderen. Misschien 
denk je erover, maar ben je nog niet zover om in actie te komen. Of heb je 
de hoop opgegeven dat er nog iets te veranderen valt. Misschien ben je vol 
goede moed begonnen en heb je het na een tijdje opgegeven. Misschien 
vind je wel dat jijzelf niet hoeft te veranderen, maar dat iemand anders het 
probleem is of een probleem heeft en moet veranderen. Iemand anders kan 
ook vinden dat jij juist zou moeten veranderen, omdat die ander vindt dat jij 
het probleem bent of omdat die ander een probleem heeft met jou of zich 
zorgen maakt over jou. Of je vindt dat er helemaal niets zou moeten veran-
deren.

‘Wat een heerlijk boek; goed voor mezelf en mijn werk. En ook “het nuttige met het 
aangename”; wat een mooie illustraties. Ik heb ervan genoten, de manier van ver-
werken van onderzoeken en feiten vind ik echt fantastisch! Ik heb ondervonden hoe 
oplossingsgericht en toekomstgericht denken kan helpen. Vooral lezers die in staat 
zijn tot zelfreflectie of al kortdurend oplossingsgerichte hulp kregen, zullen in staat 
zijn om van dit helder en uitnodigend geschreven boek te profiteren.’

 — VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 
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Alle professionals in de huisartsenpraktijk die 

oplossingsgericht willen werken.

Positieve gezondheidszorg
Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk
Fredrike Bannink en Pieter Jansen

Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de gezondheids-
zorg. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of klachten van patiënten 
kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan worden voortgebouwd op sterke 
kanten en wat er goed gaat in hun leven.
Een goed voorbeeld is oplossingsgericht werken. Dit is een pragmatische 
stroming – het draait om het vinden van wat voor deze patiënt op dit mo-
ment in deze context werkt. Patiënten worden uitgenodigd anders te den-
ken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te mer-
ken en vooruitgang te boeken.
In het concept van positieve gezondheid van Bannink en Jansen staat de 
mens centraal en niet de ziekte, en worden de mogelijkheden benadrukt in 
plaats van beperkingen. De auteurs menen dat ook huisartsenpraktijken zich 
bezig dienen te houden met gezondheidsbevordering, en niet alleen met het 
behandelen van ziekte. 

Dit is het eerste boek over hoe de positieve gezondheidszorg op een oplos-
singsgerichte manier wordt vormgegeven, uiteraard in combinatie met het 
reguliere medische model. De auteurs laten zien dat werken in de huisart-
senpraktijk – en daarbuiten – niet alleen vaak korter kan, maar ook lichter en 
leuker.

Dit boek is niet alleen geschreven voor behandelaars die werkzaam zijn in 
een huisartsenpraktijk, maar ook voor alle andere behandelaars in de eerste 
lijn. De praktische voordelen voor de lezers zijn de theorie, de vele oplos-
singsgerichte vragen, toepassingen, casus en verhalen. Zij dienen om patiën-
ten te helpen hun gewenste toekomst te bereiken en de samenwerking met 
patiënten en collega’s te optimaliseren. 

Huisarts: ‘Het consult is echt veel lichter en leuker, het is minder zwaar allemaal. En 
daar kan je soms heel vrolijk van worden. Patiënten komen vaak ook verder; het is 
dikwijls effectief.’

 

wat Wat gaat er beter?hoe kan het anders 
Pieter Jansen is huisarts in Gezondheids-
centrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit 
gezondheidscentrum en andere partners 
heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project 
voor positieve en oplossingsgerichte 
gezondheidsbevordering.

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, 
kinder- en jeugdpsycholoog specialist, en 
Master of Dispute Resolution. Ze heeft een 
praktijk voor therapie, training, coaching en 
mediation in Amsterdam. Ze is docent en 
supervisor van onder andere de Vereniging 
voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie 
(VGCt) en docent postacademisch onderwijs. 
Ze is een internationaal keynote speaker, 
trainer en auteur van meer dan dertig boeken 
op het gebied van oplossingsgerichte 
gespreksvoering, positieve psychologie, 
positieve cognitieve gedragstherapie en 
positieve supervisie.
www.fredrikebannink.com

hoe kan het anders 
Stel dat er een oplossing zou zijngaat beter 

Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige 
jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip 
‘gezondheid’ dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd 
gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt 
duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking 
toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen. 
Ook in het concept van positieve gezondheid van Bannink en 
Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte, en worden de 
mogelijkheden benadrukt in plaats van de beperkingen. De auteurs 
menen dat ook huisartsenpraktijken zich bezig dienen te houden met 
gezondheidsbevordering, en niet alleen met het behandelen van ziekte. 

Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de 
gezondheidszorg. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of 
klachten van patiënten kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan 
worden voortgebouwd op sterke kanten en wat er goed gaat in hun 
leven. Een goed voorbeeld is oplossingsgericht werken. Dit is een 
pragmatische stroming – het draait om het vinden van wat voor 
deze patiënt op dit moment in deze context werkt. Patiënten worden 
uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, 
positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken.

Dit is het eerste boek over de vraag hoe positieve gezondheidszorg 
op een oplossingsgerichte manier wordt vormgegeven, uiteraard in 
combinatie met het reguliere medische model. De auteurs laten zien 
dat werken in de huisartsenpraktijk – en daarbuiten – niet alleen vaak 
beter en sneller kan, maar ook lichter en leuker.

‘ Het consult is echt veel lichter en leuker,  
het is minder zwaar allemaal. En daar kun je heel 
vrolijk van worden. Patiënten komen vaak ook 
verder; het is dikwijls effectief.’ 

Huisarts

POSITIEVE GEZONDHEIDSZORG        Fredrike Bannink & Pieter Jansen

Fredrike Bannink & Pieter Jansen

POSITIEVE 
GEZONDHEIDSZORG

Oplossingsgericht werken  
in de huisartsenpraktijk

Voor meer informatie over de auteurs en  
hun werk zie: www.positievegezondheidszorg.nl
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Alle professionals die werken met kinderen en 

hun omgeving in de (g)gz en onderwijs, maar ook 

ouders en kinderen zelf.

Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en 
hun omgeving – in (g)gz en onderwijs
Fredrike Bannink en Eva Kuiper

Dit is niet het eerste boek over oplossingsgericht werken met kinderen. Het 
is wel het eerste boek waarin naast theorie en praktijk zeer veel oplossings-
gerichte vragen bijeen zijn gebracht. Deze vragen vormen de kern van oplos-
singsgericht werken. Ze helpen professionals om op het oplossingsgerich-
te spoor te geraken én te blijven. Dit boek is bedoeld om kinderen en hun 
omgeving te helpen een beter leven op te bouwen. Het beoogt hun welbe-
vinden te bevorderen door professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg 
en het onderwijs oplossingsgerichte ideeën, vragen en vaardigheden aan te 
reiken. Oplossingsgericht werken zorgt ervoor dat er (meestal) minder ge-
sprekken nodig zijn, de autonomie van cliënten gewaarborgd is en er minder 
burn-out bij professionals optreedt.

De oplossingsgerichte aanpak past goed bij de manier waarop kinderen naar 
de wereld kijken: er is geen kind dat graag over problemen praat. Ze kijken 
liever vooruit in plaats van moeilijkheden te analyseren. Iedereen die werkt 
met kinderen en hun omgeving wordt uitgenodigd hetzelfde te doen en de 
focus te verleggen van het repareren van wat er mis is naar het bouwen aan 
wat er goed gaat: from wrong to strong.

‘Het betreft een onderbouwd naslagwerk, zowel theoretisch als praktisch. Het leest 
prettig en bevat vele casussen en toepassingen, prettig voor de praktijk! Een aanrad-
er dus!’

 — TIJDSCHRIFT VOOR INTERN BEGELEIDERS
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Alle professionals die werken met ouderen.

Handboek oplossingsgerichte 
gespreksvoering met ouderen
René den Haan en Fredrike Bannink

Iedereen wil oud worden, maar wie wil er ook oud zijn?
Er bestaan helaas nog veel negatieve denkbeelden over ouder worden en 
over ouderen, terwijl de meeste ouderen goed functioneren. Door die denk-
beelden wordt er in de (g)gz onvoldoende stilgestaan bij de sterke kanten, 
mogelijkheden en veerkracht van deze groep. Ook is het idee dat verande-
ring op oudere leeftijd nog steeds mogelijk is relatief nieuw.

Dit handboek heeft als doel om gespreksvoering zo positief en simpel mo-
gelijk te maken voor alle professionals die met ouderen werken. Verschillen-
de onderwerpen die specifiek met oudere cliënten te maken hebben komen 
aan bod, zoals het omgaan met cognitieve beperkingen, het voeren van cri-
sisgesprekken, suïcidaliteit en mediatieve gespreksvoering. De auteurs geven 
vele tips en oefeningen en een groot aantal casus die uitnodigen om morgen 
al met oplossingsgerichte gespreksvoering te beginnen.

‘De schrijvers zijn erin geslaagd om voor allen werkzaam in de ouderenzorg op 
een heldere, toegankelijke en onderhoudende wijze de principes en het belang van 
oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen te bespreken. De vele leerzame 
gevalsbeschrijvingen zijn steeds voorzien van praktische behandeltips waardoor het 
boek een grote waarde heeft voor de dagelijkse praktijk.’ 

 — PIET EIKELENBOOM, EMERITUS HOOGLERAAR OUDERENPSYCHIATRIE



ISBN 978 90 265 1806 5

280 PAGINA’S

DOELGROEP

Alle professionals die werken met kinderen en 

hun omgeving in de (g)gz en onderwijs, maar ook 

ouders en kinderen zelf.

Handboek oplossingsgericht werken met 
licht verstandelijk beperkte cliënten
John Roeden en Fredrike Bannink

‘Ik vind dat jij veel goede ideeën hebt’. ‘Wie, ik?’ zegt Marianne met grote 
ogen van verbazing. ‘Ja jij’, zeg ik. En om het te bewijzen stapel ik Marianne’s 
ideeën en successen op elkaar: ‘Je doet dit al en dat al, en zus en zo, en je 
bent van plan om …’ ‘Dat is waar’, glundert Marianne, ‘dat doe ik inderdaad 
allemaal al’.
Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waar-
dering, focust op oplossingen en niet op problemen, schept optimisme, 
hoop en een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan 
een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor hu-
mor en luchtigheid. Oplossingsgericht werken maakt daarbij gebruik van de 
aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden van de cliënt. Die kracht wordt 
ingezet om een verandering te laten plaatsvinden in de richting die de cliënt 
wenst.
Onze positieve ervaringen met oplossingsgericht werken vormden de aanlei-
ding om deze methodiek te introduceren in de sector verstandelijk gehandi-
captenzorg. Dit handboek is een uitnodiging aan iedereen die werkt met cli-
enten met een lichte verstandelijke beperking om oplossingsgericht aan de 
slag te gaan.

‘Alle professionals die werken met cliënten met een lichte verstandelijke beperking.
 — TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING
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Alle therapeuten die een positievere aanpak van 

psychotherapie en CGt in het bijzonder voorstaan, 

of hun vaardigheden willen uitbreiden.

‘Niet alleen voor cliënten is positieve CGt een belan-

grijke invalshoek, ook voor onszelf, therapeuten, als 

“antidote” tegen burn-out en algemene negativiteit.’

FILIP RAES, PROFESSOR KU LEUVEN

Posttraumatisch succes
Optimaal functioneren met positieve psychologie en  
oplossingsgerichte therapie

Posttraumatisch succes is geschreven om cliënten te helpen hun traumatische erva-
ringen te transformeren in iets wat hen beter in plaats van bitter maakt. In Posttrau-
matisch succes worden de theorie en praktijk van de positieve psychologie en op-
lossingsgerichte therapie gecombineerd met de traditionele aanpak van trauma. De 
focus op pathologie – wat is er mis met cliënten en hoe kan het ergste hersteld wor-
den – verandert in de focus op wat er goed gaat in hun leven en hoe het beste gecre-
eerd kan worden: van posttraumatische stress naar posttraumatisch succes.
De drie V’s van posttraumatisch succes zijn: Verbetering (herstel), Veerkracht en Ver-
rijking (posttraumatische groei).

Dit boek is geschreven voor alle professionals die een positievere aanpak en een gro-
ter arsenaal aan vaardigheden wensen in hun werk met cliënten met traumatische 
ervaringen. Het is hoog tijd de focus in traumabehandelingen te verleggen van het re-
duceren van distress en alleen maar surviving, naar het bouwen aan succes en opti-
maal functioneren: thriving.

Dit boek is tevens gepubliceerd in het Engels en Chinees.

Positieve cognitieve gedragstherapie
Van reduceren van distress naar bouwen aan succes

Competentiegericht werken wint aan populariteit. Bannink laat in Positieve cognitieve 
gedragstherapie zien hoe ook in de CGt de focus verlegd wordt van wat er mis is naar 
wat er goed gaat in het leven van cliënten, en van wat er niet werkt naar wat er wel 
werkt. 
Ze beschrijft hoe twee veelbelovende stromingen, de positieve psychologie en de op-
lossingsgerichte therapie, een nieuw perspectief op de traditionele CGt bieden.
De positieve CGt stelt doelanalyse in plaats van probleemanalyse, focust op compe-
tenties in plaats van tekortkomingen, maakt functieanalyses van uitzonderingen op 
problemen in plaats van op problemen, gebruikt de opwaartse pijltechniek in plaats 
van de neerwaartse, en focust op gedragsbehoud in plaats van terugvalpreventie. 
Het boek biedt talloze nieuwe inzichten en laat zien hoe therapeuten het welbevinden 
van hun cliënten en van zichzelf kunnen verhogen en optimaal kunnen functioneren. 
Positieve cognitieve gedragstherapie verandert waar we aandacht aan schenken en hoe 
we mensen helpen te veranderen (prof. Gilbert).

Dit boek is tevens gepubliceerd in het Engels, Japans, Duits, en Farsi.
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