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Online coaching ‘Uit je keurslijf’ 
‘werken met de methodiek van voice dialogue’ 

 

Herken je dit? 
Je wilt dingen veranderen. Je wilt minder last hebben van stress. Je wilt werken vanuit ontspanning. 

Je wilt meer voor jezelf opkomen. Je weet wat je anders wilt, maar toch lukt het niet om het voor 

elkaar te krijgen. Het zijn hardnekkige patronen waar je in zit. 

 

Coaching ‘Uit het keurslijf’ 
Tijdens de coaching ‘Uit je keurslijf’ onderzoek je welke  kanten of ‘ikken’ 

van jezelf je vooral inzet of juist (te) weinig inzet in je (werk)leven. Hoe 

groter het verschil tussen hoe het nu is en hoe jij het wilt, hoe meer 

keurslijf je ervaart. Je ontdekt hoe jouw kanten patronen in stand houden. 

Je leert op een speelse manier de methodiek van voice dialogue kennen. Zo 

krijg je meer grip op alle gedachten en gevoelens die bij jouw kanten horen. 

Dit geeft ruimte voor echte verandering.  

 

De opzet van de coaching 
We starten het traject met een intake live of via Face-Time waarin we jouw doelen en 

ontwikkelvragen bespreken. Na de intake ontvang je oefeningen via de mail. Dit zijn uiteenlopende  

oefeningen die je zicht geven op kanten van jezelf, op patronen waar je in zit, op jouw ideaal. Het 

traject bestaat uit 4 ‘lessen’ met oefeningen. Na iedere ‘les’ heb je een coachgesprek via Face-time.  

 

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. 

 

Door wie? 
Door Alyce Zandbergen of Yvonne Heus. Zij zijn beiden opgeleid als facilitator Voice Dialogue en hebben ruime 

ervaring in het coachen van mensen in en rond het onderwijs.  Zie voor uitgebreide CV www.burospring.nl. 

 

Kennismaking 
Wil je graag kennismaken met de manier van werken en de oefeningen? Vraag dan een gratis 

oefening aan via www.burospring.nl 

 

Kosten 
Een coachtraject bestaat uit een intake, vier ‘lessen’ en vier coachgesprekken via video-bellen van 30 

minuten. De kosten zijn € 395,-. Bij aanmelding vóór 15 mei 2020 ontvang je € 100,- korting. 

Overige kosten: 

Literatuur: Ik (k)en mijn ikken, K. Brugman, J. Budde, B. Collewijn, isbn 9789058715241 (ca € 26,95) 

 

 

metafoor van de bus met alle ‘ikken’ 


