Informatie voor deelnemers

Intervisie ‘Voice Dialogue’
Voor wie?
Je hebt deelgenomen aan een training of je hebt persoonlijk
kennisgemaakt met voice dialogue. Je hebt ervaren en geleerd hoe
het is om te werken met kanten van jezelf, met je ‘ikken’. Maar de
dagelijkse praktijk is toch weer anders. Lukt het je om het stuur in
handen te houden?
Als je behoefte hebt aan verdieping én je meer bewust wilt worden
van je patronen, je graag wil werken in een groep met
gelijkgestemden, dan past de intervisie bij jou.

Wat levert het je op?





Een dosis zelfinzicht en ruimte voor plezier en ontwikkeling
Inzicht in het ontstaan van en waardering voor jouw ‘ikken’
Meer regie over je gevoelens en over situaties in je werk en privé
Een effectievere en positievere omgang met anderen.

Werkwijze
In de intervisie werk je vanuit je persoonlijke vraag of thema. Je ondergaat een voice dialogue
gesprek en je kijk naar gesprekken van anderen. Je leert je eigen ‘ikken’ beter kennen en je leert
door het leerproces van anderen. Vanuit de groep komen er thema’s naar voren die we uitwerken
aan de hand van de theorie van voice dialogue. Denk aan ‘zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf’,
‘de doener in onszelf versus er zijn’ , ‘ons innerlijke kind en de innerlijke criticus’ of ‘de dromer en de
realist’.

Door wie?
Alyce Zandbergen en Yvonne Heus zijn beiden opgeleid als facilitator Voice Dialogue. Alyce en
Yvonne hebben ruime ervaring in het coachen van mensen in en rond het onderwijs en in het geven
van trainingen (VVE, BaO, VO) waarin o.a. coachvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling centraal
staan. Hun werkwijze is persoonlijk, creatief, praktisch en
speels. Zie voor uitgebreide CV www.burospring.nl.

Waar, wanneer?
Data:
Locatie:
Kosten:
Deelnemers:
Inschrijven:

In overleg met de groep
Vondellaan 144 in Utrecht
€ 225,- voor 3 bijeenkomsten van 2 uur
minimaal 3, maximaal 6
via yvonne@burospring.nl

Alyce en Yvonne
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