Informatie voor deelnemers

Workshop ‘Uit je keurslijf’
‘werken met de methodiek van voice dialogue’
Herken je dit?
 Je wilt als leerkracht vriendelijk leiding geven, maar voelt je een controleur
 Je wilt aan het eind van de dag energie over houden voor thuis
 Je wilt minder last hebben van stress
 Je wilt meer ontspanning, maar hebt voortdurend dat opgejaagde gevoel
 Je staat altijd klaar voor een ander, zelf kom je nauwelijks aan bod
 Je doet je best, maar van binnen hoor je: ‘het is niet goed genoeg’.
Je doet dingen waar je niet achterstaat. Of je laat dingen liggen, die je wel wilt maar niet aanpakt.
Het zijn patronen waar je in zit.

Workshop ‘Uit je keurslijf’
Heb je zin aan om eens stil te staan bij jezelf als persoon in je
werk? In de workshop ‘Uit je keurslijf’ maak je kennis met de
methodiek van voice dialogue. Je onderzoekt met deze methode
welke kanten van jezelf je vooral inzet of juist (te) weinig inzet in
je (werk)leven. Je ervaart wat je wilt ontwikkelen waardoor je
persoonlijke repertoire vergroot.
In deze workshop van 2,5 uur maak je op een speelse manier
kennis met de wereld van de ‘ikken’. We demonstreren een
gesprek met de methodiek voice dialogue.

metafoor van de bus met alle ‘ikken’

Wil je daarna meer? Dan kun je een training volgen van 4 dagdelen of bij ons terecht voor een
individueel coachgesprek.

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:
Literatuur:
Deelnemers:
Inschrijven:

5 februari 2020 van 15.30 tot 18.00 uur
óf 16 april 2020 van 19.30 tot 22.00 uur
Vondellaan 144 in Utrecht
€ 30,Ik (k)en mijn ikken, K. Brugman, J. Budde, B. Collewijn, isbn 9789058715241
minimaal 3, maximaal 8
via yvonne@burospring.nl of alyce@burospring.nl
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