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VOICE 
DIALOGUE 
VOOR DE  
POH-GGZ 
Een praktische methode voor het 
onderzoek naar de persoonlijke 
copingstijl en hulp bij het kunnen 
veranderen van gedrag.

Training



Als poh-ggz heb je maar een beperkte tijd ter beschikking om de patiënt 
inzicht te laten krijgen in zijn eigen doen en handelen. Dit is wel nodig om 
gedrag te kunnen veranderen. De Voice Dialogue biedt daarvoor een 
prachtige tool want ieder mens kent een innerlijke dialoog. “Stemmetjes” 
die de hele dag ons handelen bepalen. Voice Dialogue werkt met deze 
dialoog. 

Door deze dialoog bewuster  en inzichtelijk te maken ontstaat er bij de 
patiënt mildheid om naar het eigen proces te kijken. Dit is tegelijkertijd 
een ingang om te ervaren dat er patronen zijn, dat er ruimte is om uit 
patronen te stappen en bewust andere delen/subs ruimte te geven in 
iemands bewustzijn.

Door opvoeding en de sociale kaders waarin iemand opgroeit zijn er 
toegestane  delen en niet-toegestane delen ontstaan. Een bepaalde 
manier van reageren wordt een automatisch patroon. 
Hier meer bewust van worden geeft vaak al ruimte voor verandering.

Kwetsbaarheid wordt in onze kindertijd op een bepaalde manier 
beschermd. Als (jong)volwassene is het mogelijk om het patroon wat er is 
ontwikkelt te zien en er ook andere mogelijkheden naast te zetten. 
Er is dan een keuze tussen bijvoorbeeld “de harde werker” en “de luilak” 
Burn-out ontstaat bijvoorbeeld als “de harde werker” vooral steeds 
aanwezig is in de innerlijke dialoog.

De innerlijke bus, en de vraag aan jezelf stellen: “ Wie zit er achter het 
stuur” kan al verhelderend zijn, is onze ervaring.

De VD methode is goed in te passen in andere werkwijzen zoals 
bijvoorbeeld het KOP -model van  Reijnders.

'Soms roep ik mijn ikken bij elkaar, 

Ik heb inmiddels al een aardig reservoir, 

En als men vraagt: ‘hé welke ik is eigenlijk 

waar?’ 

‘Ik’, ‘ik’, ‘ik’ roepen mijn ikken dan door elkaar. 

En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer 

Verzoek om stilte in mijn bovenkamer 

En dan geef ik met een vorstelijk gebaar 

Het woord aan mijn ik van 9 jaar. 

Harry Jekkers' 



Programma
9:30 Kennismaking

10:00  Kort theoretisch kader van de Voice  
 Dialogue (je krijgt 2 weken voor start  
 training leesmateriaal opgestuurd) 

 
10:30  Wie zit er bij jou in de bus?

11:15 Koffie/ thee pauze

11:30 Oefenen met visualisatie oefening bus

12:30 Lunch

13:15 Uitleg Stappenplan/methodiek

13:45   Oefenen met de stappen

15:00 Koffie/ thee pauze

15:15 In groepjes oefenen met eigen casuïstiek 

16:30 Afronding en evaluatie

Leerdoelen  

Voor deze 
training 
• De poh-ggz heeft kennis van de 

basisprincipes waaruit Voice Dialogue is 
opgebouwd 

• Kan geleerde uitleggen aan de patiënt 
waardoor er inzicht kan ontstaan in 
patronen, aan de hand van de subpersonen 

•  Kan ‘de bus’ met al zijn passagiers als 
werkvorm inzetten in de gesprekken met de 
patiënt 


