
Op 1 april 2015 organiseert regio 
Oost: ‘Werken met Voice Dialogue’, 
een workshop, gegeven door Judith 
Budde.  
Voice Dialogue is in de jaren 1970 
ontwikkeld door drs. Hal en Sidra 
Stone (Californië). Hun werk bestaat 
uit een heldere psychologische theorie 
(the Psychology of  Selves) en een 
methode. Voice Dialogue wordt 
wereldwijd in tal van landen gebruikt 
in (psycho)therapie, relatietherapie, 
coaching en supervisie en laat zich 
goed combineren met andere thera-
peutische werkwijzen. Het is een 
eenvoudige en niet-oordelende 
methode, waarin cliënten meer inzicht 
krijgen in hun innerlijke drijfveren en 
motieven. In een sessie gaat de bege-
leider letterlijk in gesprek met de 
verschillende innerlijke stemmen van 
de client. Het uiteindelijke doel is dat 
de client effectiever en bewuster 
sturing geeft aan het eigen handelen. 
In deze workshop maakt u op een 
levendige wijze kennis met de 
Psychologie van de Ikken en u maakt 
een demonstratie mee. Er wordt 
aandacht besteed aan de (contra-) 
indicaties en de toepasbaarheid in uw 
praktijk. Wilt u een indruk hebben van 
wat u kunt verwachten? Via de 
volgende link kunt u Judith Budde aan 
het werk zien, wel met een ander 
thema: https://www.youtube.com/
user/CentrumhetBalkon. 

Drs. Judith Budde is directeur van 
Opleidings-Conferentiecentrum ‘het 

Balkon’ in Vasse (www.hetbalkon.nl). 
Ze geeft lezingen, workshops en 
opleidingen voor professionals in het 
werken met Voice Dialogue en 
Psychodrama. Ze is auteur van ‘Ik 
(k)en mijn ikken. Ontdek andere 
kanten van jezelf  met Voice 
Dialogue’ (2010). Recent verscheen er 
een artikel van haar in het Tijdschrift 
voor Cliëntgerichte Psychotherapie (52 
2014/2): ‘Werken met Voice Dialogue 
en de Psychology of  Selves’. Judith 
wordt tijdens de workshop geas-
sisteerd door haar collega drs. René 
Meijer (psycholoog en directeur van 
‘Het Balkon’). Hij geeft opleidingen 
groepsdynamica, psychopathologie en 
mentaliserend coachen voor 
interventiekundigen. 

Locatie 
De praktijk bevindt zich op de begane 
grond van  gezondheidscentrum De 
Lunette: bij binnenkomst van het 
gebouw (hoofdingang) rechtsaf, en 
tussen lift B en lift C weer naar rechts. 

Programma 
15:45-16:00 inloop (koffie/thee) 
16:00-17:45 workshop 
17:45-18:15 pauze (maaltijd*) 
18:15-19:30 vervolg workshop 
19:30-20:00 afsluiting (hapje, drankje, 
knabbeltje, babbeltje) 
*Tijdens de pauze kunt u in de 
restauratie van De Lunette naar 
believen broodjes, soep of  een maaltijd 
nuttigen; dit is niet in de prijs van deze 
middag inbegrepen.  

Accreditatie 
Deze bijeenkomst wordt geac-
crediteerd door de VCgP (1 punt).  

Inschrijving en betaling 
Opgeven via: 
joop.verschuur@planet.nl. 
Daarbij graag melden of  men lid is 
van de VCgP, zo ja graag het lidmaat-
schapsnummer vermelden. Betaling: 
NL20 INGB 0003 3379 15, t.a.v. 
J.A.M. Verschuur, onder vermelding 
van “Workshop Regio Oost”.  
VCgP-leden: €30,-,  
Niet VCgP-leden: €50,- 

De inschrijving is definitief  als de 
betaling binnen is. U krijgt daarvan 
een bevestiging. Er zijn maximaal 40 
deelnemers. Als er overschreven wordt, 
geldt de datum van betaling. Na 15 
maart is er geen restitutie meer 
mogelijk. U kunt wel een ander in uw 
plaats laten deelnemen, mits vooraf  
gemeld via joop.verschuur@planet.nl. 
We hopen u te kunnen verwelkomen 
bij deze ongetwijfeld boeiende 
workshop.  

Regio Oost

Woensdag 1 april 2015, 
15:45-20:00 uur  

 Psychologenpraktijk Blijenberg-
Derks, vestiging Zutphen, 

Coehoornsingel 3, 7201 AA 
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Mailinglist
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Overijssel en Gelderland.  Via info@vcgp.nl kunt u zich 
ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.
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