
Masha  
Heel erg bedankt voor deze goede leerzame dag. Tot snel ziens! Ik kijk weer uit naar de 
volgende keer  

Marjon  
Bedankt voor de inspirerende dag. Ben naar huis gegaan met nieuwe inzichten en kijk uit naar 
de 2e trainingsdag.  

Sunduz  
Heel erg bedankt Joop, voor deze trainingsdag. Met genoegen heb ik het meegenomen in 
mijn ervaringsgebied.  

Ellen  
Veel geleerd tijdens de training Dialoogbegeleider gisteren. Dank Joop Boukes, kunnen we 
meteen mee aan de slag!  

Karen  
De dialoog als basishouding!! Dat lijkt zo belangrijk. Joop draagt deze zelf zo goed uit, 
waardoor zijn training daardoor nog leerzamer is!  

Gaby  
Een echte dialoog voeren is nog niet zo eenvoudig. Heb met deze leerzame trainingsdag 
handvaten gekregen om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Veel dank aan Joop en de 
andere deelnemers voor deze waardevolle dag.  

Sjoukje  
Joop heeft tijdens de training voor dialoogbegeleider de meerwaarde van deze gespreksvorm, 
voor mij inzichtelijk gemaakt. Niet alleen professioneel, maar juist ook als grondhouding op 
heel veel andere levensgebieden probeer ik 'de dialoog' nu met een grote D toe te passen! 
Bedankt Joop!  

Jip  
'Dialoog is een reis' die je met Joop graag wilt maken, omdat hij vol overtuiging, op een 
prachtige manier reisleider is tijdens een training die bol staat van dialoog.  

Fenna  
Gezien worden. Echt luisteren, kijken, vragen stellen. In de training van Joop heb ik ervaren 
hoe dialoog voelt. En met zijn enorme kennis en passie ben ik geinspireerd om verder te gaan 
met de dialoog. Dank daarvoor Joop!  

Greta  
Ik ken Joop vanuit onze opleiding. Zijn manier van in het leven staan en zijn manier van 
lesgeven en betrokkenheid zijn uitzonderlijk. De Dialoog is een instrument dat voor iedereen 
toepasbaar is en een grote betrokkenheid en bewustzijn creëert. Iets dat in onze huidige tijd 
zeer welkom is.  

Jacobine  
Sinds de training is er iets veranderd. Ik merk dat ik in een gesprek niet de luisteraar of de 
spreker ben. Ik ben mij bewuster geworden van de wisseling en het verschil van gesprek's 
ritmes. Bedankt, Joop.  

Heleen  
Veel geleerd, zeker. Dit smaakt naar meer!  



Corinne  
Joop, brengt dit vak met een passie over naar de studenten, je kunt er niet meer omheen. Het 
maakt niet uit welke taal dat er gesproken wordt. Je zelf open stellen voor de medemensen 
om je heen, met echte aandacht. Het is laagdrempelig, en voor iedereen toepasbaar.  

Annette  
Behalve de prachtige verhalen van Joop, heeft deze training mij meer inzicht gebracht op het 
gebied van de dialoog. Ik zie echt de meerwaarde hiervan terug in mijn dagelijkse werk. Ik 
hoop dan ook van harte dat er nog een vervolg komt.  

Irma  
De dialoog is van onschatbare waarde. Een manier van oprecht 'zijn', in woord en gebaar. 
Horen en zien zonder oordeel en spreken vanuit het hart. De dialoog verbind mensen, 
verhelderd vragen. De dialoog een gezamelijk goed vanuit de ont-moeting. Ik ben zo dankbaar 
voor de lessen door Joop gegeven en ga er van uit hem in de toekomst nog eens te mogen 
ont-moeten. MERCI Joop!  

Hanny  
Wat een mooie manier van samenwerken. Vaak heel lastig om te doen maar wel een manier 
waarbij je consequent bewust bent van je handelen.  

Aly  
Al bijna 100 medewerkers van onze gemeente heb je met passie en grote deskundigheid 
kennis laten maken met de dialoog, en hen aangestoken deze kennismaking door te 
ontwikkelen tot een dialogische grondhouding. De sfeer op het werk verandert. Betere 
ambassadeurs kun je je niet wensen. Dank hiervoor!!  

Brenda  
Wie vraag je wanneer je je team wil trainen in dialoogvaardigheden ten behoeve van een 
veilig pedagogisch klimaat? Op Het VSO PrO en VMBO van Mytylschool De Thermiek hebben 
we anderhalf jaar geleden een start gemaakt om samen met Joop hier vorm aan te geven. 
Inmiddels durf ik te zeggendat we meters hebben gemaakt, we liggen op koers. We zijn hard 
op weg om gespecialiceerd speciaal onderwijs te worden en Joop is hierbij een groot 
inspirator, leermeester en verbinder. Wij willen blijven leren met en van Joop!  

Hans  
"Joop Boukes heeft het team van het Montessori College getraind in dialogisch werken. In een 
eerste bijeenkomst heeft hij het team wegwijs gemaakt in de theorie. Deze theorie had hij 
gekoppeld aan de montessoriaanse uitgangspunten van onze school. Dit zorgde er voor dat 
ook de sceptici in het team open stonden voor zijn verhaal. De teamleden die al enthousiast 
waren over dialogisch werken wist hij zo nog meer voor zijn verhaal te winnen".  

Brigitte  
De dialoog is een training die je regelmatig in de praktijk zou moeten toepassen. Ik heb met 
de dienst DSO een mooie ervaring kunnen opdoen en ben er nu nog zekerder van om vaker 
deel te nemen aan de verschillende dialogen.  

Carla  
In de training is er niet alleen aandacht voor het voeren van een dialoog, maar wordt ook 
inzicht verkregen in de fysieke en psychische aspecten. Wat gebeurt er eigenlijk in je 
hersenen en je lijf, welk effect heeft dat op je houding en gedrag en wat voor gevolgen heeft 



dat voor het gesprek dat je voert. Een mooie en diepere laag, die ook meehelpt aan de 
begripsvorming hoe reacties tot stand komen en hoe je daar vervolgens weer op kunt 
reageren, dan wel anticiperen. Dank daarvoor Joop.  

Miranda  
Ik heb in de opleiding aan de SPSO kennnis gemaakt met de dialoog van Joop. Een prachtige 
weg om te gaan in communicatie! Ik volg 'm enthousiast en met liefde en leer door te doen 
met ook het vallen en opstaan daarbij. Delen en herhalen! Op dit moment ben ik medetrainer 
van deze vaardigheden binnen mijn gemeentelijke organisatie, prachtig om te doen!  

Femke  
Team Winsum van NOVO heeft de introductie op de training dialoog mogen volgen en is 
hierover erg enthousiast. Een mooi moment om weer even stil te staan hoe belangrijk 
communicatie is en bewust worden welk effect dit heeft op jezelf maar ook op de ander. Joop 
kan dit verhaal goed overbrengen en mensen echt inspireren  

Ebelien  
Inspirerende dialoogdag met collega's van Spelenderwijs Utrecht. We hadden een goede klik 
met Joop de trainer. De dialoog wandelingen waren top.  

kathinka  
deskundig met de nodige relativering weet Joop zijn enorme kennis over de dialoog voor het 
voetlicht te brengen. En tijdens het oefenen scherp aan te geven waar de verbetering te 
halen valt. Veel geleerd dank je wel!  

Sandra  
Inspirerende dag voor medewerkers van Spelenderwijs Utrecht. Alleen maar positieve 
reacties. Joop weet goed aan te sluiten bij de groep. Iedereen herkent zich wel in een van de 
voorbeelden, en neemt iets waardevols mee naar het werk mee terug.  

Willemien  
de dialoogtraining vond ik zeer inpirerend. Het maakt je bewust en zet aan tot nadenken en 
handelen.  

Bernadette  
Tweedaagse cursus gevolgd. Er ging een wereld voor me open. Ben er erg enthousiast over. 
Ga de dialoog o.a. Gebruiken bij overleg, intervisie en onderwijs.  

Heleen  
"Als je het hebt over dialoog, dan heb je het over Joop. De cursus dialogisch communiceren 
heeft me behoorlijk wakker geschud en bewust gemaakt. Aanrader voor iedereen die een 
methode wil, om in gesprek te gaan in je team, waarbij openheid, gelijkwaardigheid en 
veiligheid belangrijk zijn. Je haalt meer uit je team als je de dialoog inzet! Bedankt Joop! Zeer 
inspirerend!"  

Saad Abdulmahmoud  
Wat een luxe, een één op één 5 uur durende dialoogtraining van en met Joop. Inspirerend, 
leerzaam en op een andere manier met elkaar communiceren. Ik kon er direct mee aan de 
slag. Ik kan niet wachten tot augustus voor het vervolg. Ik ga als ambassadeur van het dialoog 
in gemeente Almere fungeren. Joop bedankt.  

Ron  



Een waardevolle dag met Joop. De eerste zet in de goede richting is gegeven. 
Teamontwikkeling en nu hier verder mee aan de slag.  

Anoeska  
De combi van je kritische blik en theoretische onderbouwing op Teamontwikkeling, maakte 
dat ik de stof beter kon plaatsen, en het voor mij zeer waardevol was. Een pittige dag, maar 
wel vol inzichten en inspiratie om op door te borduren! Bedankt Joop!  

Marloes  
Samen met het team een dag gewerkt aan teamontwikkeling. Het was een inspirerende dag 
en mooi om te zien dat er veel potentie is om te komen tot een team.  

Marloes  
(ets te snel op verzenden gedrukt)Je kritische blik, humor, eerlijkheid en manier van 
presenteren waren erg waardevol. Zien je graag nog eens terug!  

Frank  
Twee inspirerende en waardevolle teamdagen gehad. Joop geeft een verhelderende uitleg en 
'handvaten' om mee aan de slag te gaan. Interessant om te leren hoe je een gesprek / situatie 
vanuit een andere invalshoek kan benaderen. Toepasbaar in ontwikkeling naar een team, 
maar ook daar buiten. Bedankt en complimenten voor de nazorg!  

Richard  
Erg goede en leerzame training tot dialoogbegeleider die het nodige heeft losgemaakt. Dit 
smaakt naar meer!  

Sascha  
Prachtige training! Mooie afwisseling van theorie en praktijk. Met veel nieuwe info, inzichten 
en ervaringen naar huis. Dank!  

Susan  
Een inspirerende en waardevolle training die aan het denken zet en je (nog meer) bewust 
maakt van de waarde van en het belang van echt, oprecht, contact. Dank voor de bijzondere 
dag!  

Aranka  
Bedankt voor de goede training, leerzaam voor zowel prive als op werkvlak. Dialoog; oprechte 
interesse in elkaar, heel belangrijk! Goed om daar weer bewust bij stil te staan.  

Gerard  
De uiteindelijk uitgesproken woorden,het willen en worden gehoord,het accepteren van de 
stiltes,de bezinning,gedachten.De mens blijft bij jou leren.  

Karin  
'Practice what you preach' is wat Joop iedere keer in zijn training laat zien. Hij gebruikt 
heldere voorbeelden uit zijn praktijk en concrete (leer)situaties tijdens de training. Vanuit een 
oprecht geïnteresseerde en open houding, weet hij ook op een subtiele manier te 
confronteren. Met een vleug humor en relativering erbij houdt hij een spiegel voor, waar ik 
als deelnemer graag inkijk. Dit maakt Joop een authentiek en inspirerend dialoogtrainer en 
zijn training erg leerzaam en effectief. Bedankt, Joop!  

Huub  



Een inspirerende training waarbij Joop de theorie als geen ander kan koppelen aan de 
praktijk. Én de praktijk ís ook de training! Dus hij kan de situatie perfect inschatten en gebruikt 
daarbij de deelnemers (en daarmee de vragen) als proefpersoon zodat je meteen antwoord 
krijgt op je vraag. Super dynamische, interactieve en leerzame ervaring van een oprecht 
(vak)kundig man. Joop, dank!  

Judith  
Dankjewel Joop voor een interessante en belangrijke training. Ik denk er regelmatig aan terug 
en probeer de dialoog dan bewust toe te passen. Luisteren, stilstaan en oprechte 
nieuwsgierigheid.  

Wendy  
Een zeer waardevolle training gehad, toepasbaar zowel zakelijk als privé. Bedankt Joop, ik pas 
nu regelmatig het voeren van een dialoog toe. Luisteren, rustig blijven, elkaar respecteren, 
niet gelijk een oordeel vellen of met adviezen komen; aspecten waar ik nu meer stil bij sta. 
Bedankt ook voor je humor en de mooie anekdotes uit je werk. 

 


