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Training begeleidingsvaardigheden  

Begeleid	  je	  regelma,g	  groepen	  en	  wil	  je	  jezelf	  bekwamen	  
in	  het	  begeleiden	  van	  dialoog?	  Dan	  bieden	  we	  jou	  graag	  	  
deze	  training	  in	  begeleidingsvaardigheden	  aan!	  
	  
Na	  afloop	  van	  de	  training	  kan	  je	  in	  een	  werkgerelateerde	  omgeving	  het	  gesprek	  
op	  een	  meer	  diepgaande	  en	  verbindende	  manier	  voeren.	  Je	  hebt	  verschillende	  
dialogische	  vaardigheden	  op	  zak	  die	  in	  veel	  omstandigheden	  van	  waarde	  zijn.	  	  
	  
De	  training	  bestaat	  uit	  5	  bijeenkomsten	  van	  4,5	  uur.	  Daarbinnen	  besteden	  we	  
,jd	  aan	  het	  ervaringsleren	  door	  dialogen	  met	  elkaar	  te	  voeren	  over	  gezamenlijk	  
vast	  te	  stellen	  thema’s.	  We	  reflecteren	  op	  waarnemingen	  van	  onszelf	  en	  elkaar.	  
Ook	  bieden	  we	  een	  theore,sch	  kader	  waarin	  verschillende	  dialoogvormen	  en	  
basisprincipes	  inzichtelijk	  worden.	  



In	  de	  vijf	  bijeenkomsten	  staan	  we	  s,l	  bij:	  
1.  Basisprincipes	  van	  dialoog	  
2.  Luisteren,	  waarnemen	  en	  de	  waarderende	  aanpak	  
3.  Onderzoeken,	  de	  socra,sche	  aanpak	  en	  een	  dialoogtraject	  vormgeven	  
4.  Consulteren,	  helen	  en	  werken	  met	  een	  spreeksymbool	  
5.  Transi,e	  en	  leiderschap	  in	  rela,e	  tot	  dialoog.	  

	  
Iedere	  deelnemer	  begeleidt	  een	  dialoog	  in	  de	  training	  en	  krijgt	  daarop	  een	  
persoonlijke	  terugkoppeling.	  Daarnaast	  vragen	  we	  iedereen	  zelf	  een	  dialoog	  te	  
organiseren.	  De	  trainers	  begeleiden	  iedere	  deelnemer	  daarin	  één-‐op-‐één.	  	  
	  
Aansluitend	  op	  de	  training	  kan	  een	  verdiepingstraining	  worden	  gevolgd.	  De	  
thema’s	  die	  daarin	  uitgediept	  worden	  zijn	  onder	  andere	  interveniëren,	  posi,es	  
in	  dialoog,	  meer	  methodieken	  en	  parafraseren.	  
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Prak%sch:	  
	  
•  Donderdagmiddag	  4	  en	  18	  september,	  2,	  9	  en	  30	  oktober	  2014	  

van	  13.00	  tot	  17.30	  uur.	  	  
•  Loca,e	  in	  het	  midden	  van	  het	  land.	  	  
•  Aantal	  deelnemers:	  7	  -‐	  12	  personen.	  
•  Begeleiders:	  Olga	  Plokhooij	  en	  Renate	  van	  der	  Veen.	  
•  De	  kosten	  voor	  het	  programma	  en	  materiaal	  bedragen	  €	  1.295	  

exclusief	  BTW	  voor	  organisa,es	  en	  €	  995	  exclusief	  BTW	  voor	  
par,culieren	  en	  zzp-‐ers.	  	  

•  Wil	  je	  deelnemen,	  meld	  je	  dan	  aan	  via	  dit	  aanmeldingsformulier.	  
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Olga	  Plokhooij:	  In	  Guatemala	  werd	  ik	  mij	  bewust	  van	  de	  kracht	  van	  
dialoog.	  Een	  oeroude,	  verbindende	  gespreksvorm	  met	  grote	  actuele	  
waarde.	  Door	  te	  vertragen	  in	  een	  vrije	  ruimte	  en	  ervaringen	  uit	  te	  
wisselen	  rondom	  een	  centrale	  vraag,	  ontsluit	  je	  kennis	  en	  poten,eel.	  
Voorbij	  overleven	  en	  strijden	  met	  woorden,	  kan	  je	  gezamenlijk	  
onderzoeken,	  nieuwe	  inzichten	  opdoen	  en	  gedragen	  besluiten	  nemen.	  
Sinds	  2004	  span	  ik	  mij	  in	  voor	  o.a.	  de	  oprich,ng	  van	  de	  
maatschappelijke	  beweging	  Nederland	  in	  Dialoog	  en	  het	  
adviescollec,ef	  Adviseurs	  in	  Dialoog.	  	  
	  
Renate	  van	  der	  Veen	  :	  Dialoog	  is	  voor	  mij	  dé	  manier	  op	  een	  heel	  
gewone	  wijze	  een	  ongewoon	  en	  mooi	  gesprek	  te	  voeren	  met	  elkaar.	  
Dialoog	  brengt	  je	  met	  elkaar	  in	  verbinding	  door	  persoonlijke	  
ervaringen	  uit	  te	  wisselen,	  waardoor	  je	  de	  authen,citeit	  van	  mensen	  
en	  de	  diversiteit	  tussen	  mensen	  ziet.	  Verrassende	  invalshoeken	  naast	  
herkenbare	  ervaringen.	  Door	  meer	  mensen	  te	  leren	  hoe	  je	  dialoog	  
begeleidt,	  wil	  ik	  bijdragen	  aan	  dialoog	  als	  vanzelfsprekende	  vorm	  van	  
gesprek.	  Ik	  ben	  geschoold	  in	  diverse	  vormen	  van	  dialoog.	  
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Tes,monials	  
“De	  training	  heeb	  me	  weer	  een	  stap	  verder	  gebracht	  in	  mijn	  	  
ontwikkeling.	  Ik	  wilde	  vooral	  meer	  de	  essen,e	  van	  de	  dialoog	  leren	  	  
begrijpen	  en	  hoe	  ik	  het	  in	  mijn	  werk	  meer	  in	  kan	  zecen.	  Het	  zelf	  	  
begeleiden	  van	  de	  dialoog	  zag	  ik	  niet	  als	  iets	  wat	  bij	  me	  paste,	  maar	  	  
daar	  heb	  ik	  mezelf	  posi,ef	  in	  verrast.	  Geheel	  dankzij	  de	  veilige	  en	  	  
s,mulerende	  omgeving	  die	  jullie	  hebben	  weten	  te	  creëren.	  Ik	  heb	  ook	  veel	  energie	  en	  inspira,e	  
gekregen	  van	  de	  andere	  deelnemers.	  Er	  is	  een	  sterk	  gezamenlijk	  verlangen	  ontstaan	  om	  samen	  en	  
ieder	  voor	  zichzelf	  de	  dialoog	  verder	  te	  brengen	  voor	  een	  duurzamere	  samenleving.	  Dank!!!”	  –	  
Margit	  
	  

“Een	  uiterst	  zinvolle,	  prak,sche	  training	  waarin	  je	  door	  Olga	  en	  Renate	  –	  2	  zeer	  ervaren	  
dialoogbegeleiders	  –	  wordt	  meegenomen	  in	  de	  kunst	  van	  het	  voeren	  van	  verschillende	  vormen	  
van	  dialoog.	  Authen,citeit,	  vertraging,	  vers,lling,	  leiderschap,	  wederkerigheid,	  verbinding	  met	  
jezelf	  en	  met	  de	  ander…	  het	  zit	  er	  allemaal	  in.	  En	  nu	  alleen	  maar	  heel	  veel	  oefenen…	  Het	  smaakt	  
alleen	  maar	  naar	  meer.	  Ik	  zie	  uit	  naar	  het	  vervolg.”	  –	  Lily	  
	  

“Inspirerende	  middagen	  waarin	  ik	  de	  dialoog	  nog	  beter	  heb	  leren	  kennen	  en	  toepassen.	  Fijne	  
bagage	  om	  toe	  te	  passen	  in	  verschillende	  situa,es.	  Om	  te	  blijven	  luisteren	  en	  leren.”	  -‐	  Femke	  


