
Training Dialoogbegeleider 

Mens in Dialoog 
 
Wat houdt de training in? 
 
Tijdens de eerste twee trainingsdagen worden theorie en praktijk met elkaar 
afgewisseld: 
• Deelnemers krijgen inzicht in de theoretische achtergronden van dialoog en de 
verschillende vormen waarin dialoog gevoerd kan worden. Er wordt theoretisch 
ingegaan op het belang van vertraging en stilte, het beheersen van emoties, de 
invloed van het referentiekader, randvoorwaarden van de vrije ruimte, interculturele 
aspecten, weerstand, de fasen in een dialoog, persoonlijkheidsfactoren, 
verschillende visies op dialoog en de basisvaardigheden voor dialoog. 
• Deelnemers hebben ruimschoots de gelegenheid om te oefenen met het 
begeleiden van dialoog; er wordt gewerkt met actuele casussen vanuit de leef- en 
werkwereld van de deelnemers en geoefend met de verschillende werkvormen, 
waaronder: Het U-model van Otto Scharmer, het diversiteitsmodel, World Café 
dialoog, Open Space, Fishbowl dialoog, Walkabout-talkabout dialoog, Benedictijner 
dialoog, Socratische dialoog en dialoog met de talking-stick. 
Na de eerste twee trainingsdagen gaan de deelnemers in de eigen werkomgeving 
met het geleerde aan de slag. Tijdens de derde (optionele) trainingsdag, die drie 
maanden later plaatsvindt, wordt ingegaan op: de ervaringen van de deelnemers met 
dialoog, veranderingen binnen de context van de deelnemers, valkuilen en 
weerstand en de mogelijkheden om hiermee om te gaan. Kosten 3e (optionele) 
trainingsdag 200 euro inclusief BTW en lunch. 
 
Praktische informatie 
 
Door: Joop Boukes 
Data: 7 en 14 september 2019 (najaarstraining) 
Dag 3 is optioneel en vindt plaats na 3 maanden (datum in overleg met de 
deelnemers).  
Afsluiting met certificaat. 
Tijd: Van 9.30 tot 17.00 uur. 
Locatie: Skyline Beachclub 13, Boulevard de Favauge, strandafgang 13, Zandvoort 
Aantal deelnemers: Minimaal 10 en maximaal 20. 
Prijs: € 550,00 p.p. (inclusief 21% BTW) all-in (lunch, koffie, thee, uitgebreide reader). 
Reizen: Advies is om met de trein te komen. De locatie is op 5 minuten lopen vanaf 
het NS station. 
Inschrijven: Voor deze training kun je je op de website individueel aanmelden.  
Na inschrijving ontvang je bij voldoende deelnemers een betalingsverzoek en digitaal 
voorbereidingsmateriaal). 


