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Werken met Voice Dialogue in relaties 

De relatie als leermeester 

Kern van de training 
In dit programma leer je met de visie van Voice Dialogue kijken naar de dynamiek van subpersonen in 
relaties. Hoe komt het dat je cliënt steeds met dezelfde type mensen moeite heeft? Hoe ontstaan 
conflicten tussen collega’s en hoe kan Voice Dialogue helpen om de angel uit het conflict te halen? 
Welke patronen ontstaan er in liefdesrelaties en hoe kun je mensen begeleiden om van hun relatie 
een leermeester te maken. Ook tussen de facilitator en de cliënt ontstaan bindingspatronen. We kijken 
met een Voice Dialogue-bril naar overdracht en tegenoverdracht in de relatie begeleider - cliënt. 

Bindingspatronen in relaties 
Als twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat in de visie van Voice Dialogue dat eigenlijk twee 
groepen subpersonen met elkaar in contact komen. Subpersonen van de een reageren op 
subpersonen van de ander. In vrijwel alle relaties zijn er momenten dat we ons aanpassen, inhouden 
of niet per se van harte iets voor de ander doen, om onszelf of de ander te sparen. Daarmee willen we 
de sfeer prettig houden en ongemakkelijke of pijnlijke momenten vermijden. Op andere momenten 
reageren we juist geïrriteerd, veroordelend, defensief of gekwetst. Hele menselijke en normale 
reacties. Wanneer we steeds opnieuw in dezelfde dynamiek belanden noemen we dat in Voice 
Dialogue bindingspatronen: het zijn telkens dezelfde subpersonen die op elkaar reageren en we zijn 
niet meer helemaal vrij. Onze subpersonen reageren vaak extra sterk op de subpersonen van 
anderen die we in onszelf meer verstoten hebben. Relaties leggen ongewild onze kwetsbare plekken 
bloot. 

Voice Dialogue biedt kennis en handvatten om de dynamiek in relaties beter te begrijpen en uit 
bindingspatronen te geraken. Dat is heel bruikbaar in coaching, waar veel vragen gaan over 
problemen met collega's en conflicten in de samenwerking. 
Ook in relatietherapie is het een rijk instrument. Tot slot kan zicht op bindingspatronen ons van pas 
komen in onze eigen relaties met onze cliënten. Ook daar spelen bindingspatronen een rol in de vorm 
van overdracht en tegenoverdracht. In al deze situaties kunnen we de relatie gebruiken als 
leermeester, als een manier om te groeien, kwetsbaarheid te leren delen en nieuwe kanten in onszelf 
tot ontwikkeling brengen. 

Het programma bestaat uit: 
* input over bindingspatronen in relaties; 
* input over de invloed van onze (hechtings)geschiedenis op onze latere relaties; 
* het leren toepassen van het model op cases uit je praktijk; 
* demonstratiesessies; 
* zelf oefenen met faciliteren; 
* onderzoek van je eigen bindingspatronen in je rol als begeleider. 

Voor wie? 
Voor ervaren Voice Dialogue facilitators. 
Voorwaarde voor deelname: je hebt onze driedaagse Basistraining Coachen met Voice Dialogue 
gevolgd (of een gelijkwaardige Voice Dialogue training elders). Heb je nog geen ervaring met Voice 
Dialogue? Kijk dan eens bij onze Basistraining Coachen met Voice Dialogue. Heb je al ervaring met 
Voice Dialogue en wil je nu een intensieve opleiding volgen, kijk dan bij onze Vervolgopleiding Voice 
Dialogue. 
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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. 

Resultaat 
* Je bent bekend met de theorie van bindingspatronen en hebt begrip van het ontstaan van patronen 
in relaties. 
* Je kunt je cliënt begeleiden bij het herkennen van de bindingspatronen is zijn/haar 
(samenwerkings)relaties. 
* Je kent diverse manieren van faciliteren, waarmee de cliënt van die bindingspatronen kan leren. 
* Je voegt taal en instrumenten aan je gereedschapskist toe, waarmee jij cliënten met relatievragen 
en/of (samenwerkings)conflicten nog beter van dienst kunt zijn. 
 

Begeleiding 

De training wordt gegeven door Judith Budde en Karin Brugman, auteurs van Coachen met Voice 

Dialogue. Handboek voor begeleiders en de bestseller Ik (k)en mijn Ikken, Ontdek andere kanten van 

jezelf met Voice Dialogue. Op www.voicedialogue-academie.nl vind je meer informatie over onze 

achtergrond. We zijn aangesloten bij de International Voice Dialogue Agreement (www.ivda.info) en 

volgden jarenlang trainingen bij Hal en Sidra Stone, de grondleggers van Voice Dialogue.  

 

Praktische informatie 

Aantal dagdelen    In totaal 4 dagdelen 

Duur      Schriftelijke intake + 1 blok van 2 aaneengesloten dagen. 

Werktijden    Elke dag van 09.30 – 17.00 uur  

Locatie:     Zutphen 

Data     Zie www.voicedialogue-academie.nl 

Aantal deelnemers    Maximaal 12 

Kosten      Zie www.voicedialogue-academie.nl 

 

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. 0575-743709 of stuur een e-mail naar 
info@hetbalkon.nl. 

http://www.voicedialogue-academie.nl/

