REFER ENTI ES/ AANB EVELIN GEN VAN KLAN TEN

‘Ik heb deelgenomen aan een dialoogbijeenkomst onder leiding van Karin. Ik ben onder de
indruk van haar werkwijze. Karin weet hoe belangrijk het is om bij de start zorg te dragen
voor een veilige omgeving. Zij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van diversiteit
en als dialoogbegeleidster. Zij wist de aanwezigen, door open te zijn over haar eigen
kwetsbaarheid en persoonlijke ervaring, aan te moedigen tot het oprecht tonen en delen
van hun eigen belevenissen, meningen en emoties. Haar vertrouwde Talking Stick die ze
van hand tot hand liet rondgaan gaf iedereen de mogelijkheid om aan het woord te komen
en met nieuwsgierigheid en empathie naar elkaar persoonlijke verhalen te luisteren. Mijn
doel was om door middel van een interactieve dialoog de deelneemsters elkaar beter en
anders te laten leren kennen, zodat het contact en respect onderling verbeterd wordt.
Mijn tweede doel was het mogelijk maken in de toekomst van initiatieven waar
samenwerking centraal staat. Deze twee doelen zijn in zekere zin gehaald. Met dank aan
Karin Smith voor haar efficiënte begeleiding en haar persoonlijke inbreng.’
Malou Blay – DOENJA dienstverlening
‘Ik ervaar de begeleiding van Karin als professioneel en prettig (interventies), waardoor er
bij de intervisies openheid is en het leerdoel wordt bereikt.’
E.M.G. Pouls – Van Boom Advocaten
‘Op een professionele en doortastende wijze begeleidt Karin onze intervisie. Mede
hierdoor wordt inzicht in eigen gedrag en gedrag van anderen vergroot. Zij zorgt voor
vergroting van het bewustzijn.’
Fiona van Bentum
Advocaat en Scheidingsmediator bij Van As Advocaten te Nieuwegein
‘Karin is theoretisch en sociaal deskundig en geeft je de ruimte/ stimuleert je om te leren
/ jezelf kwetsbaar op te stellen’
(Vfas) advocaat

‘Het thema van de netwerkbijeenkomst ‘Een conflict als persoonlijke ontwikkelingskans’
sprak me aan. Conflicten van anderen begeleiden is toch anders dan naar jezelf kijken in
conflict’. De begeleiding door Karin en Delian vond ik rustig met een goede lijn in het
verhaal.’
Hilda
‘De begeleiding door Karin en Delian vond ik prettig, nuchter en open. Het idee dat
conflicten een mogelijkheid bieden tot ontwikkeling en de kwetsbaarheid discussie
spraken mij het meeste aan’
Ineke
‘Mijn algemene indruk van de intervisiebegeleiding is relaxed/ontspannen/prettig’
(Vfas) advocaat
‘Mijn algemene indruk van de intervisiebegeleiding is kundig en prettig’
(Vfas) advocaat

‘Ik vond de workshop leuk; ik voel me prettig en veilig, rust, inspirerend. Jullie creëren
beide een prettige en veilige sfeer; dat maakt dat iedereen zich snel thuis voelt.
Presenteren, vragen stellen en begeleiden gaat goed. Begeleiden mag nog meer want
volgens mij zijn jullie er erg goed in.
Michelle

‘De workshop vond ik leuk, interessant, leerzaam, nuttig en herkenbaar. Het geeft je weer
energie, bewustwording. Karin is met recht een trainer te noemen die met hart en ziel
werkt. Haar workshops zijn doeltreffend, inspirerend en daadkrachtig. Daarnaast zijn de
workshops praktisch en informatief waardoor ze je direct handvaten bieden om zelf mee
aan de slag te gaan. Karin observeert, luistert en straalt rust uit wat zorgt voor een
veilige omgeving waarin mensen zich snel openstellen en zichzelf durven en kunnen zijn.
Op een leuke, spontane, ontspannen en ongedwongen manier word je een spiegel
voorgehouden die je inspireert om het beste uit jezelf te halen’
Sandra Veuger
‘Betrokken, geïnteresseerd, bevlogen en kennis van zaken, dat zijn begrippen die op Karin
van toepassing zijn. Zeker sinds ze de stap heeft gezet om haar hart te volgen en te gaan
doen waar echt haar passie ligt. Dit is mij extra duidelijk geworden toen ik kort geleden
een van haar workshops mogen volgen. Hoewel er weinig tijd was, zijn Karin en Selma er
in geslaagd een inhoudelijk sterke workshop neer te zetten. Voor mij persoonlijk is inhoud
echter niet genoeg, ik moet ook het gevoel krijgen dat mensen menen wat ze zeggen en
zeker bij dit soort onderwerpen ook echt betrokken te zijn. Dat gevoel hebben ze me
onder andere gegeven door mij (en de andere cursisten) op het juiste moment te
prikkelen, of juist zelf te laten denken.’
Krista Zoethout
Medewerker Public Affairs, MN Services

