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Masterclass Voice Dialogue

Speels werken met ikken in groepen
Kern van de training
Hoewel Voice Dialogue ontwikkeld is als methode voor het werken met individuen, leent het
gedachtegoed zich ook uitstekend voor het werken in groepstrainingen en teams. Met technieken uit
de Psychodrama kunnen vragen van een individuele deelnemer uitgespeeld worden in de groep. We
noemen dat Voicedrama. Daarnaast zijn er tal van oefeningen waarin deelnemers met elkaar aan de
slag kunnen met de Psychologie van de Ikken. Tot slot kijken we naar hoe Voice Dialogue gebruikt
kan worden voor het verbeteren van samenwerking binnen teams.
Voor wie?
* Je hebt ervaring in het werken met Voice Dialogue en je wilt je je expertise als facilitator verdiepen.
• Je wilt Voice Dialogue en de Psychologie van de Ikken gebruiken in groepen.
Voorwaarde voor deelname: je hebt bij het Balkon de Basistraining Coachen met Voice Dialogue
gevolgd of elders een gelijkwaardige training gevolgd. We veronderstellen de basistechnieken van
Voice Dialogue en kennis van de Psychologie van de Ikken bekend. Heb je nog geen ervaring met
Voice Dialogue? Kijk dan eens bij onze Basistraining Coachen met Voice Dialogue.
Resultaat
* Je leert werken met de basistechnieken van Psychodrama (o.a. subpersonen laten spelen door
mededeelnemers).
* Je kent diverse (speelse) oefeningen voor het werken met Voice Dialogue in groepen en teams
* Je hebt ervaring opgedaan als begeleider.
Omvang
Eén blok van 2 dagen.
Begeleiding
De training wordt gegeven door Judith Budde, co-auteur van:
* Drama in bedrijf. Werken met dramatechnieken in training en coaching
* Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders
* Ik (k)en mijn Ikken, Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue.
Zie onze website voor meer informatie over haar achtergrond.
Praktische informatie
Aantal dagdelen
Duur
Data
Aantal deelnemers
Kosten training
Kosten verblijf
Kosten literatuur
Locatie

4 dagdelen.
Telefonisch intake + 1 blok van 2 dagen.
Beide dagen van 09.30 – 17.00 uur.
Donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2020
Maximaal 10.
€ 595,- inclusief lesmateriaal.
€ 110,- (koffie/thee, 2x uitgebreide lunch en gebruik zaal)
Zelf aan te schaffen het boek Drama in bedrijf van Lex Mulder
& Judith Budde, 2006 (€ 23,95)
in het historische centrum van Zutphen
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PE-punten
NOLOC

PE-punten door leden zelf aan te vragen.

Verblijf
Deze Masterclass vindt plaats in een sfeervolle locatie in de middeleeuwse binnenstad van Zutphen,
op 5 minuten lopen van het station. Bij de kosten van het verblijf zijn opgenomen: alle koffie/thee,
2x een uitgebreide lunch en het gebruik van de zaal. Mocht je in Zutphen willen overnachten, dan zijn
we je graag van dienst met advies over lokale hotels en B&B's en restaurants voor je diner.

Het programma
Opzet en werkwijze
Intake
Voor aanvang van het programma vul je een intakeformulier in. Dit formulier biedt ons informatie over
je achtergrond, je motivatie voor deelname en je leerdoelen. Als je nog niet eerder bij het Balkon een
training hebt gevolgd, nemen we contact met je op voor een telefonisch kennismakingsgesprek met
Judith Budde.
Inhoud
1. Basistechnieken van Voicedrama en dramatechnieken
De opleiders geven theorie en demonstreren basistechnieken voor het spelen met subpersonen in
groepen, zoals het kiezen en inrollen van een tegenspeler, rolwissel, dubbelen, terzijde en het
induceren van een subpersoon in een groepssetting.
2. Ervaren van diverse werkvormen
De opleiders demonstreren diverse speelse werkvormen voor het werken met de psychologie van de
ikken in groepen en teams. Je ervaart deze werkvormen aan de lijve en oefent ermee.
3. Experimenteren met werkvormen voor vragen uit je eigen praktijk
Er is gelegenheid voor het inbrengen van eigen praktijksituaties, waarin jij met Voice Dialogue en de
Psychologie van de ikken zou willen werken en je experimenteert met passende werkvormen voor die
vraag.
Literatuur
We maken gebruik van het boek Drama in bedrijf. Werken met dramatechnieken in training en
coaching van Lex Mulder en Judith Budde (Thema, 2006).
Inschrijven
Je kunt je direct inschrijven op onze website.
Zie ook de algemene voorwaarden.
Meer informatie
Neem contact op met onze office manager Sandra Stroot, tel. 0541-518194 of stuur een e-mail naar
info@hetbalkon.nl.
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