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Inleiding Strook
Het Guggenheim museum in Bilbao is een eyecatcher. Wandelend langs de kades van de Nervión, op weg naar de Universidad de Deusto, alwaar de TA World Conference gehouden werd,
schitterde iedere ochtend weer de titaniumhuid van het gebouw. Deze huid moet er onder
andere voor zorgen dat het gebouw een duurzaam karakter heeft en dat zij blijft schitteren,
eeuwen lang.

De TA is bewezen duurzaam en als theorie en in toepassing van de theorie valt zij op in menig
vakgebied waar mensen werken en samenwerken. Beoefenaars van TA in psychotherapie, counseling, educatie en organisatie kwamen in juli jl. massaal naar Bilbao om de World Conference bij te
wonen. Het motto van de conferentie was The challenges of change and growth.
Groei en ontwikkeling, is dit niet inherent aan de TA?
Richard Erskine had de eer om het congres te openen, zijn lezing is integraal opgenomen in deze
Strook. “Our professional challenge is to foster growth”, zei Erskine. Een prikkelende uitspraak omdat de
uitdaging hier zowel ligt bij de professional, als bij datgene waar de professional in zijn handelen op
gericht is.
Groei en verandering moet je niet forceren, dat werkt niet. “...psychological growth occurs when we, and
others, appreciate who we are”. “Psychological growth is paradoxical: when we accept people as they are, rather
than urge them to change, the person’s inherent desire to grow -physis- is stimulated”. De kracht, opgevat als
stimulus tot verandering en groei, komt voort uit acceptatie. Een acceptatie die aanwezig is in de
Ik ben OK, jij bent OK relatie.
Deze existentiële positie is terug te vinden in de praktijk en de theorie van de TA, getuige de ontwikkelingen die zij sinds haar ontstaan heeft doorgemaakt. Essentieel zijn hier de TA-opleidingsinstituten en de TA opleiders. Een wereldwijde conferentie van en door TA beoefenaars biedt een
mooie gelegenheid om de veranderingen en de groei van de TA te ondervinden. Hoe uitdagend
dat kan zijn, beschrijft Marleen Dehondt aan de hand van twee workshops die zij volgde.
In Hope and dread in the face of growth, een workshop gegeven door William Cornell en Nemour
Michel Landaiche, gaat het eveneens over de acceptatie en de diepe wens om begrepen te worden.
De context die beschreven wordt is die van de therapeutische relatie.
Marleens tweede verslag The Educational Relationship, een workshop gegeven door Andreas Becker,
handelt over een belangrijk doel van verandering in de TA: autonomie.Volgens Berne manifesteert
autonomie zich door het vrij komen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit
en intimiteit. Becker voegt er een vierde vermogen aan toe: integriteit.
Het artikel van Joost Levy De spirituele dimensie in teams en organisaties is los van de TA World Conference geschreven, maar sluit er mooi bij aan. Transformatie in organisaties gaat over diepgaande
veranderingen, gericht op groei en ontwikkeling. Het aanwenden van de spirituele dimensie in
organisaties en teams kan leiden tot grote en positieve veranderingen. Zo kunnen zij “boven zichzelf
uitstijgen en transformeren door hun fundamentele krachten op een dieper wezenlijker niveau te bundelen en te
ontmoeten wat hen ten diepste bindt”.
Deze Strook ontvangt u enkele weken later dan gepland. Daarvoor excuus. De huidige samenstelling van de redactie is betrekkelijk nieuw.Via de social media probeert zij de afstand tussen Brussel
en Hengelo te overbruggen. Om ook de Strook te doen groeien vinden wij face to face contact
een belangrijk goed.Vanwege de zomervakantie liep deze ontmoeting enige vertraging op.
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie en nodigen u van harte uit tot feedback en/of het inzenden van verhalen van uw groei in TA.
Namens de redactie
Gjalt Smits
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The challenges of change and growth
Richard Erskine
Inaugural keynote speech, TA World Conference, Bilbao 7 - 9 July 2011

Growing up is hard to do. No one ever tells you that
growing up is hard to do. But, growing up is hard to do!”
These are some of the words of the 1965 teen-age
pop song by Ginger and the Snaps. It is an intriguing song because the lyrics capture what each
of us has felt at various times in our live - growing
up is hard to do!
To grow, to change what is familiar, is hard to do.
It is an uncomfortable process because we may
lose our reliance on the behaviors, habits, and/
or relationships that have often become second
nature to us. Old behavioural patterns and habits,
even old relationships, provide a psychological
structure that gives meaning, continuity and predictability to our lives.
Humans struggle to maintain a sense of psychological structure - to have both continuity and
predictability.
We crave the internal regulation that consistency
and continuity provide. We strive to have an idea
of what is going to happen in the future. Eric
Berne called these cravings and strivings structure
hunger and referred to them as a psychological need
(1963, p.221) involved in how we organize our
perception of experiences (Berne, 1972).
Berne also identified two other particular needs
(1966, p.230) - stimulus hunger and relationship
hunger. These three hungers or psychological needs
constitute a Transactional Analysis theory of motivation (Erskine, 1998). These non-conscious hungers are the motivations determining physiological, affective, cognitive and behavioural responses
to all of life’s situations.
Berne wrote that the unique function of structure
hunger is to establish equilibrium (1964, p.18).
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We crave equilibrium, stability, continuity and
predictability; we crave these types of mental
structures. Therefore, change is hard to do.
To change is a challenge; it is an uncomfortable
process because we upset our sense of equilibrium
and lose our reliance on the behaviours, habits, or
relationships that have often become second nature to us. It is a challenge to change our personal
perspectives, frames of reference, or script beliefs.
We hold on to these mental structures to maintain
psychological equilibrium.
These structures provide the sense of equilibrium
that biologists refer to as homeostasis. Homeostasis is a biological and physiological principle that
describes the tendency of a living organism to
maintain equilibrium and stability. When forces
in the external environment stimulate change too
quickly, there is an innate reaction that counteracts
pressures to change (Wolman, 1973). Homeostasis
is the opposite of change and growth. Growth and
change is a challenge because human beings are
pulled by two opposing forces: homeostasis and
physis.
Not only is growing-up hard to do, it is also inevitable. We are constantly changing, growing, and
evolving in one way or another. Change is always
occurring, even if we do not want it. We cannot
avoid change and growth. We may struggle with
the opportunities to grow and we may make desperate attempts to resist change but there is always
an innate pull to grow. The human organism, in
fact all living organisms, is always in the process of
change, growth, and evolution while simultaneously attempting to maintain equilibrium.
Physis is a Greek word that describes the source
of our internal thrust to grow. The word physis
refers to the vitality and psychic energy that is
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invested in health, creativity, and the expansion of
our personal horizons. In a recent article in the
Transactional Analysis Journal, Bill Cornell summarized Berne’s writings on physis and described
physis as the inherent “capacity to challenge the forces
of acquiescence”; he related it to our sense of aspirations (Cornell, 2010, p.244).
Physis is an internal thrust for health and growth,
the urge to do something different and novel,
the aspiration to be fully our selves, and to have
choice about our own destiny. Fritz Perls referred
to this urge as that which fosters “excitement and
growth in the human personality (Perls, Hefferline
& Goodman, 1951). St. Cathrine of Sienna described the power of physis when she reportedly
said, “Be who God meant you to be and you will set
the world on fire” (Chartres, April 29, 2011).
It is because of physis that education and psychotherapy are possible and it is because of homeostasis that education and psychotherapy are necessary.
Without homeostasis we would constantly be
expanding, changing and growing beyond our capacity to maintain equilibrium. Without physis we
would stay with the familiar, maintain old patterns
or even stagnate.
The challenge to growth - the challenge faced by
the professionals working in the fields of psychotherapy, education, and organisational development - lies in our capacity to help our clients’ and
students’ balance the twin forces of physis and
homeostasis. This challenge requires that we, in
our human resource work, account for two opposing internal forces: that we respect the unique
way our clients or students make sense of their
world, how they organize their experience, how
they manage to stabilize themselves, and how their
behaviour may seem to be the best choice possible
in a given situation; and, also, that we foster their
vitality, spontaneity, creativity and aspirations. Our
professional challenge is to foster growth.
Change has been an important word in Transactional Analysis. “What do you want to change?”
“How will you and others know you have changed?”
These and similar questions reflect the emphasis
on change that has been central to Transactional
Analysts. When I was first attracted to TA in

1969 it was because the therapeutic focus was
on change and understanding one’s self. Indeed,
my TA psychotherapy in workshops with David
Kupfer supported the changing of my former
behaviours of shyness and passivity into a new life
position of being responsible for my own feelings
and interactions with others. Change was, and still
is, central in the practice of Transactional Analysis.
However, when I see and hear TA being practiced,
I wonder if too much attention is paid to overt
change and not enough attention to the person’s
unique way of making meaning, attempts at selfregulation, and history of interactions with others.
What to you think?
If we psychotherapists, counselors, educators and
facilitators of organisational development stress
the necessity for the client or student to change
attitudes and behaviours, than we may create a
paradoxical situation. Instead of fostering growth
we stimulate a homeostatic reaction wherein the
person will remain entrenched in their old patterns of thinking and behaving while superficially
appearing to change. The more we emphasize that
the person must change the more the person may
secretly hold on to old attitudes and behaviours.
I have been impressed by Arnold Beisser’s paradoxical theory of change (1971). It is a simple
theory that may be obvious in your own life.
The theory states that psychological growth occurs when we, and others, appreciate who we are.
A person will not truly grow if coerced or pushed,
even if that coercion is from one’s self. Many
people who come to therapy insistent on changing some behaviour or relationship pattern and
wanting to become different than they are. When
pushed to change, even if it is from our self, we
become resistant. That resistance is a non-conscious urge to maintain homeostasis and equilibrium. Paradoxically, if the other person is interested
in our phenomenological experience, sensitive to
our affect and respects how we cope with life’s
situations, then they foster our own desire to grow.
Psychological growth is paradoxical: when we
accept people as they are, rather than urge them
to change, the person’s inherent desire to grow
-physis- is stimulated.
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The practice of Transactional Analysis may be
much more effective in fostering psychological
growth if we make the students’ or clients’ phenomenological experience and relational-needs
central in our working relationship. We foster psychological growth when we understand and demonstrate appreciation of our students’ or clients’
various affects, styles of attachment, ways of making meaning, potential for shame, and personal aspirations. When we honour our student’s, client’s,
colleague’s, friend’s, and family member’s way of
being in the world - to paraphrase St Cathrine of
Sienna - we help the other to be what he or she is
meant to be so that they can bring the fire of their
physis energy into the world.
I would like to share a story about my sudden
reaction to a demand for change and a resulting
spurt of psychological growth that I experienced.
This is not a homeostatic reaction like the one
that Arnald Beisser describes in the paradoxical theory of change, but it provided a sudden
impetus to grow. When I was in the midst of
my training as a teaching and supervising clinical Transactional Analyst, I attended a training
workshop. The leader of the workshop used a lot
of behavioural confrontation; confrontation was
prominent in the practice of TA in those years. He
confronted me on some behaviour (I know longer
remember what it was). I was hurt and shamed. I
could feel myself cowering inside and becoming
ready to adapt. Then a unique feeling of positive
energy surged within me. I surprised everyone
in the group and myself when I jumped up and
shouted, “Don’t try to change me until you know
me!” As I sat down I turned to the women next to
me and said, “And if he really knew me, he would not
want to change me.”
My jumping up and shouting something so bold
was a great moment of growth for me, a far more
important change than what the group leader
was requiring. I stood up for my own integrity. I
expressed my own experience. I was being fully
myself rather than cowering or adapting. It was
a self-actualizing experience that has stayed with
me all these years. It was not the kind of change
that the workshop leader was demanding but it
marked a turning point in my life.

8

This important experience of self-expression
has influenced my professional life as well as my
personal life. I practice, write about, and teach
the importance of knowing our client’s or our
student’s phenomenological experience prior to
making explanations, interpretations or engaging
in behavioural or attitudinal change. I am frequently saying to myself, “I know nothing about this
other person’s experience”. Therefore, I must inquire
and inquire over time to learn and really know
what it is like to live his or her life. When we truly
understand the other person then perhaps we will
not be invested in having them change. Instead,
we validate and appreciate them as they are. This
is what Carl Rogers meant with the concept of
unconditional positive regard (Rogers, 1951).
Our genuine interest in the other people, valuing
them for who they are, and our continued inquiry
into their experience is the highest form of what
Claude Steiner calls a stroke (1974). It is the application of our Transactional Analysis philosophy:
I’m OK and You’re OK.
I have tried to keep my personal experience in
mind when I am working with clients whose
attitudes or behaviours are confusing or irritating. With difficult or inconsistent clients it would
relieve my discomfort if I made a confrontation
or insisted on change, but I most likely would
stifle the client’s growth. I know that pressuring
them to be different will only produce superficial
changes at best. If I am to be effective in facilitating their psychological growth, I need to be
sensitive to who they are and help them appreciate the function of their behaviours, attitudes,
and relational patterns. This requires really knowing and valuing the person’s phenomenological
experience, patterns of attachment, and modes
of coping. Such knowing and attunement can
be uncomfortable and upsetting to our personal
equilibrium because valuing the other person’s
way of being in the world may alter our frame
of reference. Carl Rogers reflected this altering
and upsetting process when he wrote, “If I am to
facilitate the personal growth of others in relation to me,
then I must grow, and while this is often painful it is
also enriching” (1961, p.51).
I am not suggesting that Transactional Analysts
avoid attending to and exploring the need for
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change in our clients’ and students’ lives. Change
may well be necessary; clients and students come
to us for help in changing many aspects of their
lives. However, I am suggesting that we take the
time to know our clients and students prior to
emphasizing change as the most important reason
for our being together. I found that attitudinal
and behavioural change occurs when we attend
to the psychological functions of the person’s
behaviour. Discomforting patterns of relationship, script beliefs, and old behavioural patterns
become entrenched in a person’s life because they
serve important psychological functions such as
self-regulation, insurance against stress, relationalorientation, or distraction from one’s problems.
Because old patterns of relationship, script beliefs
or behaviours serve a function in a person’s life,
growth often occurs in small increments. In the
personal story I related, it appears that I made a
rapid change in behaviour; at a behavioural level I
did. But, that change was based on the foundation
of an effective Transactional Analysis psychotherapy that allowed me to express my feelings and
needs, to have my ideas accepted and validated by
a significant man, and to appreciate that the function of my shyness and passive behaviours were
to control other people’s reactions. For most of us
change occurs in small increments. We need time
to contemplate whether our behaviour or script
belief is a problem; then we need additional time
think about how to change; then we need time
for trying out new ways of perceiving or behaving; then we need additional time to both sense
our success and/or to recycle back through each
of the previous steps prior to lasting change. I
found it effective to normalize clients’ incremental
steps of change.
In the book Life Scripts: A Transactional Analysis of
Unconscious Relational Patterns, Jim Allen (2010)
illustrates the co-creative process that Carl Rogers
described - a process of both client and therapist
growing in relationship. Jim tells an intriguing
story of an eighty-year old man who was challenged to grow because of the quality of accepting
relationship that Dr. Allen offered. The client had
been depressed most of this life. Jim accepted him
as he was, engaged him in social activities such as
skiing and played the piano with him. Jim went

beyond the framework of traditional Transactional
Analysis psychotherapy. As I read this case presentation it became clear to me that the support for
this man to grow psychologically came from Jim’s
acceptance, emotional involvement, and willingness to co-create with the client a therapeutic
space that allowed the client’s hopes and dreams to
come true. Jim supported his client’s aspirations by
providing the quality of relationship that stimulated physis - the client’s biological urge to growth.
In talking to Jim it is also clear that his client had
an enriching personal impact on him and how he
currently views psychotherapy (Personal communication, May 3, 2011).
Jim Allen’s case illustrates how growth is fostered
through contact-in-relationship. This is probably
the most fundamental reason why relationship is
such a central need for all humans. The process of
psychological growth, or of self-actualization, as
Rogers (1951) phrased it, requires contactful interaction with others. In the therapeutic relationship, as in education and organisational development work, “there must be this sense that each person
can impact the other.That the competent therapist will
have an impact on the client goes without saying; the
whole purpose of therapy, after all, is to help the client to
grow in some way.The reverse is also true: the therapist
must be capable of being impacted by the client. If the
therapist is attuned and appropriately involved, he or she
will almost automatically be affected by what the client
says and does and feels” (Erskine, Moursund and
Trautmann, 1999, p.141). As therapists, teachers,
and consultants we need to allow our clients and
students to impact us, to change us in some fundamental way, to challenge us to grow both personally and professionally.
Will Transactional Analysis change and grow? The
answer is yes. It has changed considerably in the
50 years since Eric Berne published Transactional
Analysis in Psychotherapy in 1961 and it is continuing to change and develop. There are a number of concepts that have withstood the test of
time and there are also new concepts and methods
being developed around the world. Berne outlined a very useful set of theories; he wrote very
little about methods. He left it to future generations of Transactional Analysts to expand and
develop the theory and methods. The variety of
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presentations in this conference are a tribute to
the development of TA theory and practice.
The original meaning of evolution refers to the
unrolling of a scroll - a scroll that is always being
written as it unrolls. TA theory and practice is not
in its final development. It is like that unrolling
scroll; it is continually being written. If we pay

attention to our errors, listen to our clients and
students, question why and how we make our
interventions, we open the possibility of creating
new concepts and methods. Come join with me
in this exciting Challenge to Grow. Growing-up
professionally is NOT hard to do; it is an exiting
challenge. Thank you!

Geraadpleegde literatuur
Allen, J.R. From a child psychiatry practice. In R. G. Erskine (Ed.), Life scripts: A Transactional Analysis of unconscious relational patterns.
London: Karnac Books, 2010.
Beisser, A. The paradoxical theory of change. In J.Fagan & I.L Shepherd (Eds.), Gestalt therapy now: Theory, techniques, applications.
(p.77-80). New York: Harper & Row, 1971.
Berne, E. The structure and dynamics of organizations and groups. New York: Grove Press, 1963.
Berne, E. Games people play:The psychology of human relationships. New York: Grove Press, 1964.
Berne, E. Principles of group treatment. New York: Grove Press, 1966.
Berne, E. What do you say after you say hello? The psychology of human destiny. New York: Grove Press, 1972.
Cartres, R.J.C. Sermon at the wedding of Prince William and Kate Middleton, April 29, 2011.
Erskine, R.G. The therapeutic relationship: Integrating motivation and personality theories. Transactional Analysis Journal, 1998; 28:132-142.
Ginger & the Snaps. Growing up is hard to do. MGM 13413, 1965.
Rogers, C. Client centered therapy. Boston: Houghton Mifflin, 1951.
Rogers, C. On becoming a person. New York: Houghton Middlin, 1961.
Rogers, C. Scripts people live:Transactional analysis of life scripts. New York: Grove Press, 1974.
Wolman, B. Dictionary of Behavioral Science. NY:Van Norstrand Reinhold, 1973.

10

STROOK P9 OKTOBER 2011

STROOK oktober2011 v4.indd 10

24-10-11 10:04

GUGGENHEIM MUSEUM, BILBOA

STROOK oktober2011 v4.indd 11

24-10-11 10:04

The educational relationship
Between the poles of symbioses and autonomy
Andreas Becker
Vrij vertaald: de opvoedkundige relatie tussen symbiose en autonomie
Workshop gegeven op het ITAA congres in Bilbao 2011, verslag: Marleen Dehondt

Andreas Becker is een leerkracht uit Duitsland die
de TA in zijn klassen toepast. Hij wil zijn leerlingen uitnodigen tot autonomie zodat ze onafhankelijker worden van de leerkracht. Ik sta zelf voor
de klas en vind het boeiend om te kijken hoe
collega’s in hun professie omgaan met TA. Daarnaast verdiep ik me als therapeute in symbiotische
relaties en deze lezing was dus een must om mijn
kennis in de twee werkvelden te toetsen en te
verruimen.
Volgens Becker zijn de volgende begrippen cruciaal om tot autonomie te kunnen evolueren: spontaniteit, integriteit, bewustzijn en intimiteit. Om
naar autonomie te kunnen groeien is bewustzijn
belangrijk. Als je bewust bent van je gevoelens,
kies je voor het voelen, in plaats van het nietvoelen. Geen bewustzijn zonder spontaniteit. Bij
intimiteit voel je je beschermd in een relatie en
integriteit geeft een gevoel van ‘heel zijn’. Je bent
verbonden met het leven, het universum.
Symbiose (theorie van Aaron en Jacqui Schiff Passivity and the Four Discounts), kan je beschouwen als een deel van het sociale leerproces.
Symbiose is een deel van het mens-zijn. Bij de
conceptie zijn we één met de moeder en na de
geboorte is een goede hechting nodig met de
omgeving. Het kind krijgt van de omgeving de
boodschap dat het mag ‘zijn’. Na de hechting
komt langzaam het separatieproces. Uit de symbiose groeien is een proces dat zich afspeelt tot
de puberteit. De puberteit is de afsluitingsfase van
het groeiproces en zo komt het kind los van zijn
omgeving en kan het de wereld intrekken en autonoom zijn weg gaan. Hierbij verwijs ik naar het
boek van Pamela Levin. Zie hiervoor de geraadpleegde literatuur aan het einde van het artikel.
Als er storing op deze evolutie zit, kan symbiose
zich ontwikkelen.
Tijdens de workshop werd door Andreas Bec-

12

ker de volgende oefening gedaan: hij nodigde de
deelnemers uit om in tweetallen over hun relatie
met hun broers of zussen te praten. Waar was je
emotioneel voor verantwoordelijk? Welke betekenis of belang heeft verantwoordelijkheid voor
je? Deze vragen kan je ook doortrekken naar je
werksituatie. Er werd met andere woorden gepeild
naar ons gevoel van “voor wie voelen we ons verantwoordelijk?”
Tijdens deze oefening heb ik met een Zwitserse
leerkracht informatie uitgewisseld en het is verbazingwekkend hoe je met mensen in contact komt
die heel wat gemeenschappelijke ervaringen hebben. We waren beiden de oudste kinderen in het
gezin en daarbij voelden we ons als kind ook nog
verantwoordelijk voor de jongeren uit het gezin.
De ‘zorgfunctie’ was bij ons beiden aanwezig.
Hieronder mijn versie van de symbiose, gebaseerd
op de theorie van de Schiffs en het TA-handboek
van I. Stewart en V. Joines.
We spreken van symbiose als twee of meer personen zich gedragen alsof zij samen één enkel
persoon zouden zijn. Ze sluiten daarbij één of
meerdere van hun ego-toestanden uit. Hierdoor
functioneren ze niet autonoom. De ene persoon
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K

Figuur 1 Transactionele symbiose
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voelt zich verantwoordelijk en draagt zorg voor de
andere, die hij in een afhankelijke positie houdt.
Zo vullen ze elkaar aan.
Volgens Aaron en Jacqui Schiff vloeien alle psychologische spelen voort uit onopgeloste symbiotische relaties met de ‘opvoeders’ waardoor het
mechanisme van miskenning (grandiositeit - minimalisering) als rechtvaardiging wordt gebruikt.
Later zal men relaties aangaan met partners waarbij de symbiose kan worden herhaald. Zo negeren
beiden een aantal egostaten, die door de ander
worden ingevuld en zo blijft het afhankelijkheidscontract bestaan.

Vormen van symbiose
1

Complementaire symbiose
A

B

O

O

V

V

K

K

De miskende Kindbehoeften van A
worden door B ingevuld.
Figuur 2 Complementaire symbiose

Als het kind zich bedreigd voelt, zal de ouder zijn
Ouder-egotoestand en Volwassen-egotoestand
decathecten en zijn Kind cathecten. Dit betekent
dat de Kind-egotoestand uit contact treedt met
de Ouder-en Volwassenegotoestand. De V+O
zullen zich aan de Kind-egotoestand van een
andere persoon ‘vastklampen’. Je kan zo stellen dat
één persoon maar 1 of 2 egotoestanden heeft die
met elkaar in contact zijn. Je gebruikt niet al je
egotoestanden, je hebt als het ware je bollen niet
op een rij.
Daar een kind maar één referentiekader heeft,
gelooft het dat de behoeftes van zijn innerlijke
Kind verkeerd zijn of dat zijn gedrag om uiting

te geven aan die behoeftes verkeerd is. Om te
overleven kan het kind zijn behoeftes onderdrukken of verandert het zijn gedrag zodat zijn ouder/
ouders zich niet bedreigd voelt/voelen. Hier
wordt het Vrije Kind ingebonden en ontwikkelt
het Aangepaste Kind zich bijna buiten proportie
en de Rebel is in de prijs inbegrepen.
Dit is een vorm van overleven omdat het kind
afhankelijk is van de ouder. Het kind slaat deze
informatie op en zo vormt het zijn script. Omdat
de behoeftes van het kind niet worden ingevuld,
zal het blijven zoeken naar situaties om op één of
andere manier zijn behoeftes te kunnen bevredigen.
Als een symbiotische persoon sociale contacten
zoekt, zal het mensen opzoeken die eveneens zorg
nodig hebben of zal hij zichzelf in de zorgpostitie zetten en zoeken naar iemand die voor hem/
haar zorgt. Deze posities kunnen veranderen
in een relatie, de zorgverstrekker neemt de rol
van de behoeftige en omgekeerd. Als we hier de
lijn doortrekken naar de dramadriehoek van S.
Karpman, dan zou je kunnen stellen dat de spelers
hier hun rol opnemen. Wie zorgt gaat naar de
Redderspositie en hoopt dat hij hierdoor gezien
wordt, lees ook ‘mag bestaan’. Dat hij hierdoor
de andere partij in de afhankelijkheid zet, spreekt
voor zich. Als de Redder niet erkend wordt voor
wat hij doet, gaat hij Vervolgen en kwaad worden
of wordt Slachtoffer.
Een voorbeeld uit schoolcontext. Als sommige
leerlingen niet slagen voor een proef of examen
wordt de schuld bij de leerkracht of school gelegd.
De leerlingen en soms ook ouders vervolgen de
leerkracht of de school (dit kan zover gaan dat
er onderzoekscommissies en advocaten bij te pas
komen). De leerkracht deugt niet omdat de lessen niet goed gegeven zijn en daarom kan mijn
kind niet slagen voor het examen. Wat zijn de
opties? Ofwel gaat de school/leerkracht redden.
Dan worden er extra lessen gegeven, bijles, tutor,
remediëringen enzovoort. Als dit niet lukt dan
schieten de leerkrachten in de Vervolger (domme,
luie leerlingen) of het Slachtoffer komt opdraven,
al dat werk voor niets, ik weet niet meer wat ik
moet doen enzovoort. Zo kunnen we wel enkele
schooljaren doorgaan. Wie uit de symbiose wil, zal
de feiten opsommen, de Volwassene aanspreken en
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vergelijken met de prestaties van ander leerlingen
en klassen. Het is soms makkelijker leerlingen te
overtuigen dan ouders, die op hun beurt met hun
kind in symbiose zitten. Ze zien het falen van hun
kind als hun eigen falen in het leven en opvoeden.
2

Competitieve symbiose

A

O

B
Hier wordt om de
ouderpositie
gestreden

V
K

O
V

Hier wordt om de
kindpositie
gestreden

in een school. Het kan zijn dat leerkrachten hun
kindbehoeften niet erkennen en de leerlingen
gebruiken om hun gemis in te vullen. Als leerkrachten afhankelijk zijn van de complimentjes
van leerlingen, dan is er symbiose in de relatie. Je
kan als leerkracht je gevleid voelen als leerlingen
je ‘de beste of de leukste’ vinden. Als je daardoor
het gevoel krijgt dat je beter bent dan je collega’s,
opgepast! Symbiose is aan het werk. Als leerlingen me vertellen dat ze me missen als ze naar een
volgend jaar gaan, dan aanvaard ik de Strook en
zeg ook dat veranderen van leerkracht leerrijk kan
zijn en variatie is gezond. Het is leuk om dit te
horen van leerlingen maar het is ook belangrijk
dat je met je collega’s in de OK+-OK+ zit, leerlingen voelen dat feilloos aan.

K

Figuur 3 Competitieve symbiose

In deze vorm van symbiose willen beide personen
dezelfde rol vervullen.
Bijvoorbeeld: wie van ons is de beste ouder/leerkracht/therapeut enzovoort?

4

Symbiose van de tweede orde

In sommige relaties is er sprake van 2e symbiose
onder de eerste. Deze wordt symbiose van 2e orde
genoemd omdat deze optreedt binnen de structuur van de tweede orde van de Kind-egotoestand.

A

Deze vorm van symbiose is van nature onstabiel omdat bij elke betrokken persoon meerdere
egostaten zijn uitgeschakeld. Dit is te wankel om
lang te kunnen standhouden. Deze symbiose kan
op twee manieren eindigen, ofwel gaan de partijen
kwaad uit elkaar of één van de twee bindt in en
geeft de rol aan de ander. Diegene die inbindt
neemt dan de complementaire rol op zich.
3

Symbiose van de eerste orde

Wie symbiotisch is, schuift gemakkelijk de verantwoordelijkheid van zich af. Symbiotische relaties
zijn labiel. Posities, rollen en afspraken kunnen
veranderen. De intensiteit van de symbiose hangt
af van de dreigingen die men waarneemt uit de
omgeving en van het vertrouwen dat de partijen
hebben in het oplossen van hun problemen. Om
een symbiose succesvol te behandelen in therapeutische context, is het nodig om de aard en
functie van de symbiose te begrijpen.
Leerkrachten hebben de rol van opvoeder/ouder
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B

O2
V2

Ouder in het Kind: Magische ouder
Volwassene in het Kind: Kleine professor
Kind in het Kind: Natuurlijke Kind
Figuur 4 Symbiose van de tweede orde

A zorgt met zijn Ouder en Volwassene voor het
Kind van B. Maar B zorgt met zijn Magische
Ouder en Kleine Professor voor het Natuurlijke
Kind van A.
De gevoelens in de laag van de eerste orde bij A:
angst om B kwijt te raken en woede omdat B niet
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kan geven wat werkelijk nodig is.
Gevoelens in de laag van de tweede orde bij
B: wrok om zo door A ‘gebruikt’ te worden en
schuldgevoel vanwege het onvermogen om te
kunnen geven wat A zo nodig heeft.
Ook op schoolniveau kan je dit weervinden.
Een leraar kan namelijk zorgen voor een klas of
leerling door extra activiteiten te organiseren,
uitstappen en dergelijk. Zo lijkt het erop dat de
opvoeder vanuit zijn Zorgende Ouder voor de
leerlingen opkomt. Tot hier is er nog geen sprake
van symbiose. Het wordt wel symbiotisch als de
leraar wacht op goedkeuring en aandacht van de
leerlingen, dan wordt het een spel. Wat bent u fantastisch professor, is een welgekend spel dat leerlingen en studenten met docenten willen aangaan.
Als je in de functie van lesgever afhankelijk bent
van complimentjes van je leerlingen, dan heeft
je innerlijke Kind voeding nodig en zorgen de
leerlingen voor de ‘opvoeder’. Zowaar de wereld
op zijn kop. De opvoeder is niet zeker van zichzelf
en zoekt die bij zijn leerlingen.
In de workshop stelt A. Becker de vraag hoe je
symbiose ervaart. Wat voel je, wat denk je meestal
en hoe gedraag jij je in die situaties? Heb je de
neiging om te wedijveren voor de Kindpositie of
de Ouderpositie?
Wedijver je over wie gelijk heeft, of zoek je de
zorgposititie? Ik zorg voor een ander of de ander
zorgt voor mij.

5

Neiging tot symbiose
4

3

2

1

0
Laag zelfbeeld
Gemiddeld zelfLaag zelfbeeld
Hoog zelfbeeld
+
vertrouwen + laag
+
+
laag zelfvertrouwen zelfvertrouwen hoog zelfvertrouwen hoog zelfvertrouwen
Figuur 5 Neiging tot symbiose

kleiner de neiging tot symbiose. Hoe lager beiden
zijn, hoe groter de neiging tot symbiose.
Hoe kan je de symbiose verminderen in je leven?
Volgens A. Becker is dit een uitdaging voor elke
dag en blijft de weg naar autonoom gedrag om
bewustzijn vragen.
Hoe kan je omgaan met minderwaardigheidsgevoel?

Ook als je voor de klas staat, is het belangrijk om
bewust te zijn van de symbiotische uitnodigingen.
Wat zijn de noden in de klas? Ga na wat je positie
is en als je als leerkracht het gevoel hebt dat je aan
het wedijveren bent, ga dan in een andere positie
staan. Zorg dat de Volwassen bewustwording er is.

Bewust worden van het gevoel dat jij je minderwaardig voelt.
2 Aanvaard dit.
3 Adem er diep in.
4 Word je bewust van je buik en je hart (Ken
Mellor).Voel wat er gebeurt in je buik en de
borststreek en laat deze energie vloeien. (Ik versta
hieronder: voel de pijn, voel wat er in je omgaat).
Ervaar jezelf als een volledig mens.
5 Concentreer je op datgene waarmee je bezig
bent en blijf bewust van jezelf.
6 Houd contact met de wereld en wees je bewust hoe de wereld op jou reageert.

Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn
daarbij belangrijke eigenschappen. Als je zelfzeker
bent, voel jij je OK bij datgene wat je doet en
op de wijze waarop jij de dingen doet. Bij jouw
zelfbeeld voel jij je OK voor wie je bent en dat
je bestaat. Deze eigenwaarde is verbonden met
relationele noden. Dit kan veranderen van dag tot
dag, het hangt ervan af hoe we onze relationele
ervaringen met anderen percipiëren
Hoe hoger je zelfbeeld en zelfvertrouwen hoe

Als ik de punten hierboven naar TA wil vertalen
dan zou je kunnen zeggen dat Andreas Becker
je uitnodigt om je gevoel te herkennen en dit
te aanvaarden zonder oordeel, vanuit de Volwassene. Door te ademen kom je in contact met het
lichaam en het Kind. Ouder + Volwassene komen
in contact met het Kind. Dit is belangrijk want
symbiose bestaat uit het scheiden van deze egotoestanden en hier komen ze weer samen.
Het contact met buik en hart symboliseert contact

1
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maken met het Natuurlijke Kind (Kind in de
Kindbol). Zo kunnen de afgescheiden egotoestanden weer langzaam contact maken en kan je
groeien naar Ik ben OK, Jij bent OK! Je wordt
weer ‘heel’ met al je egotoestanden in contact met
elkaar. Dit is het helingsproces.
Tot zover in grote lijnen de inhoud van de lezing
van A. Becker. Hierbij toch nog enkele bedenkingen die ik hier op een rijtje zet.
Voor mij kwam de relatie van leerkracht-leerling
niet genoeg tot uiting in deze workshop. Hoe ga
je in een klas om met symbiose van leerlingen?
Daarom heb ik bij de theorie wat ervaringen uit
mijn onderwijswerkveld meegedeeld. Als symbiose
des mensen is dan is het ook belangrijk dit uit
te zoeken, het lokaas te vinden in deze situatie.
Wat ik wel meeneem zijn de 6 punten hiervoor
vermeld over de wijze waarop je met minderwaardigheidsgevoel kan omgaan.
Wat ik ook graag zou gezien hebben is de bewustmaking van leerlingen/studenten van de
symbiose. Hoe pak je dit aan? Scholen zijn vaak
instituten waar kopieergedrag en reproductiegedrag wordt gestimuleerd (vooral in Vlaamse
scholen). Als leerkracht zit je in zo’n systeem maar
in je klas kan je met kleine stappen hier en daar
wat aan sleutelen. Je kan het grote systeem niet
veranderen, je kan wel met kleine stappen er in
de klas iets mee aanvangen. Ook ik merk dat dit
veel aandacht vraagt. Ik blijf mezelf vragen stellen, wat brengt het de leerlingen en mezelf bij?
De weg naar autonomie gebeurt in fasen en met
vallen en opstaan. Ik let er meer en meer op dat
ik goed voor mezelf zorg, anders kan ik niet voor
anderen zorgen. Leerlingen voelen feilloos aan wat
leerkrachten nodig hebben en wat ze wel en niet
kunnen verdragen.
In de school waar ik lesgeef, merk ik dat er in heel
wat kinderen symbiotisch gedrag is. Ik merk dit
op bij overaanpassing,wij zeggen ook wel eens
dat dit zeer brave kinderen zijn. Ook het steeds
vragen naar goedkeuring zoals: Is dit zo goed mevrouw? - Kijk ik heb mijn boeken mee vandaag!
enzovoort duidt op symbiose. Wie zich rebels
gedraagt in de klas is ook lekker symbiotisch
bezig, deze jongeren vragen naar aandacht. Het is
boeiend om na te gaan waar de kinderen zich in
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de dramadriehoek bevinden. Ik maak hen bewust
van hun gedrag en zoek samen met hen naar een
mogelijke oplossing. In TA-termen gezegd; stap
uit de dramadriehoek. Hier enkele voorbeelden.
Als een leerling mij opmerkt vanuit zijn negatief
stuk van de Kritische Ouder:’Mevrouw dit is
fout’, terwijl ik zeker weet dat wat ik aanleer correct is, dan maak ik de leerling attent op de ‘toon’
waarop hij dit zegt. Ik moedig hem/haar aan om
zich te uiten, ik zeg dat het OK is om een mening
te hebben, maar de wijze waarop die geformuleerd is, vind ik niet OK. We zoeken dan samen
om een andere formulering, bijvoorbeeld Mevrouw, zou het kunnen dat het fout is? Hierdoor
wil ik hun vrije wil (vrije kind en kritische ouder)
niet afstraffen, wat ik wel wil, is dat de leerling
uit de dramadriehoek stapt, van aanklager naar
positief kritisch.
Op klasniveau nodig ik mijn leerlingen uit om
zelf op zoek te gaan naar informatie en daarbij
vragen te formuleren. Dit is een boeiend proces
want velen verwachten dat de leerkracht hen alles
geeft. Ik meen dat de leerkrachten meer begeleiders in een proces zijn waarbij jongeren leren op
alle vlakken, zowel vakinhoudelijk als over zichzelf
en de wereld. Bij de begeleiding is het ook nodig
de leerlingen te bevragen.Vooral symbiotische
kinderen verwachten dat je hen constant helpt of
hun gedachten kan lezen. Daarom stel ik vragen
zoals; Wat wil je dat ik voor je doe? - Wat bedoel
je? - Wat is jouw vraag? Waar zou je die informatie nog kunnen vinden? Enzovoort. Door
te blijven doorvragen nodig ik hen uit om hun
Volwassene te gebruiken.
Wat mij ook opvalt bij sommige symbiotische
leerlingen, is een stopper op het denken. Bij het
maken van toetsen of oefeningen zie je velen
onder hen dichtklappen en in het slachtofferschap
schuiven, sommigen gaan ook naar de aanklager.
Vele leerkrachten hebben dan de neiging om te
gaan redden. Het gevolg is dat veel onderwijsmensen dan ’s avonds uitgeput zijn, want redden
vraagt veel energie. Als de leerling niet wil gered
worden of niet wil ‘denken’ dan hebben sommige
collega’s de neiging om in de positie van aanklager te stappen. Dat merk je aan de gesprekken in
de leraarskamer, die leerling is te dom of te lui
of te... Het kan als leerkracht frusterend zijn en
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toch zijn er mogelijkheden. Bij een examen had
ik een leerling die mij meldde dat het niet lukte
en hij wilde zijn examen niet afwerken. Ik heb
die leerling meegedeeld dat er genoeg tijd was om
het examen op te lossen en dat hij mocht denken.
Ik gaf hem de toestemming om voor zichzelf te
denken en gunde hem de tijd, waardoor hij uit de
positie van slachtoffer ging. Ik heb niet meer naar
die leerling omgekeken en hij heeft zijn examen
afgewerkt. Het geven van positieve Strooks kan
het verschil maken tussen falen en slagen.
Als ik privé met cliënten werk, dan leg ik de
dramadriehoek uit en al vlug zien de cliënten hun
positie en hun afhankelijkheid van de goedkeuring van anderen, of de nood om te zorgen. Eens
ze dit doorhebben, komt de zoektocht naar zelfzorg en zelfstandigheid. Het lage zelfbeeld groeit
eruit en de cliënt leert geleidelijk aan om voor
zichzelf te zorgen. Dit gaat natuurlijk niet over
op één sessie. Ik laat de cliënten ook duidelijk de
keuze, wil je in de symbiose blijven of niet? Je kan
tenslotte niemand dwingen om uit symbiose te
gaan.

Om af te sluiten: dit blijft voor mij een boeiend
thema. Het is boeiend om te zien hoe creatief en
inventief mensen zijn als ze groeien naar autonomie. Het blijft me verbazen dat mensen tegelijk zo
fragiel en toch zo sterk kunnen zijn. Het mogen
begeleiden van mensen in hun groei-en leerproces
maakt dit voor mij zeer boeiend.
Marleen Dehondt
Marleen Dehondt is opgeleid als leerkracht en
geeft al jaren les in een GOK-school (gelijke
onderwijskansen) te Brussel. Deze scholen vragen een aangepast werken met kinderen die uit
achtergestelde sociale milieus komen en/of uit
migrantengezinnen.
Daarnaast is ze ook opgeleid bij het Vlaams
Opleidingsinstituut Cirkels. Ze heeft eveneens
een opleiding systemisch werk en Interactionele
Vormgeving (een integratieve methode) gevolgd
aan de Educatieve Academie te Antwerpen. Daarnaast is ze ook opgeleid door Sander Bloemendal
en werkt ze met stem en lichaam in een therapeutische setting.
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Cirkels, het Opleidingsinstituut voor Transactionele
Analyse in Vlaanderen, biedt vanaf oktober 2011 de
‘plus plus klas’ aan met een prachtig programma
dat gericht is op nog professioneler werken met en
vanuit de TA en ook aandacht geeft aan de ‘nog
meer in de ik okay jij okay’ attitude.
Dit is een programma voor gevorderden, daarmee
bedoelen we voor iedereen die al een TA opleiding
heeft gevolgd en graag hierin samen met collega’s
een verdiepingsslag wil maken. Dus zowel voor
mensen die zich willen voorbereiden op het CTA
examen als voor iedereen die zich om welke reden
dan ook verder wil verdiepen in zichzelf en het
werken met de TA.
We werken in dit programma met gastdocenten
waaronder: Mil Rosseau, Moniek Thunissen, Nelly
Micholt, Sari van Poelje en Marc Widowson.
Het hele programma zal bestaan uit 6 modules
waarvoor je je ook afzonderlijk kan inschrijven.

Voor meer informatie: www.cirkels.be
Linda Hoeben: 0032 474/92 08 77
Margit Sleeuwenhoek: 0031 653/13 30 23
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Hope and dread in the face of growth
William F. Cornell and Nemour Michel Landaiche
Vrij vertaald: hoop en vrees in het aanzien van persoonlijke groei
Verslag: Marleen Dehondt

Tijdens het congres in Bilbao heb ik kunnen snoepen van de verschillende TA-inzichten
van collega’s over de hele wereld. William (Bill)
Cornell heb ik met plezier aan het werk gezien
in België en ik wilde hem nogmaals aan het werk
zien.
Bill Cornell wordt in deze lezing bijgestaan door
M. Landaiche.
Toen Bill Cornell startte als therapeut was zijn
oorspronkelijk uitgangspunt dat het leven vol
hoop was en zo ook de therapie. Hij weigerde te
geloven dat de mens inherent destructief was van
nature uit. Hij schreef daarover een artikel samen
met Michel Landaiche: Impasse and Intimacy:
Applying Berne’s Concept of Script Protocol. Dit
artikel is verschenen in TA Journal, volume 36,
nummer 3 van juli 2006.
TA is voor hem een positieve vorm van psychotherapie en kan in verschillende contexten gebruikt worden. We groeien, veranderen, overwinnen maar dit loopt niet steeds van een leien dakje.
In dat proces ontmoet de therapeut zijn beperkingen en die van de cliënt. Dit kan wanhoop met
zich meebrengen. Waarom doe ik wat ik doe?
Nadien las hij een artikel van Carl Whitakker
over kwaadheid. Kwaadheid en agressie zijn niet
hetzelfde als vernietiging en vrees. Als een kind
kwaad wordt, is het opdat de omgeving zou reageren. Het kind heeft niet de bedoeling de moeder
te vernietigen, wel haar te bezitten. Bij velen zit
de angst dat men zichzelf of de ander verliest als
men kwaadheid uit.
In therapie gebeurt het dat mensen het goed
doen, en dan plots gebeurt er iets. Dit ondervond
ook Bill Cornell en hij vond niet onmiddellijk
antwoord in TA.
Hij ging terug naar de oorsprong, namelijk bij
Eric Berne. In zijn eerste werken was Berne nog
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sterk beïnvloed door psychoanalyse en sprak hij
over levensdrift (=libido) en doodsdrift (=destructie). Deze twee zorgen ervoor dat de beschaving
kan bestaan. Berne ging daar terug naar de spanning tussen deze twee driften.
Wat hij Mortido noemt, bevindt zich in de
Ouder-egotoestand, namelijk de kracht in de verboden-ouder, dat wat hij later de Kritische Ouder
noemt. Deze is complex, verdedigt en verhindert.
Later in het boek What do you say after you say hello
schakelde hij dit over naar de Kind-egotoestand.
Dit was typisch Berne, hij veranderde soms, waardoor hij ruimte gaf aan anderen om voor zichzelf
te denken.
Ongeveer 20 jaar geleden voelde Bill Cornell zich
niet goed als therapeut, zijn ziel zat er niet meer
in. Het hoopvolle zat er niet meer in en hij voelde
zich incompetent in zijn werk.
Toen gebeurde er iets in zijn praktijk, waar hij
nu, na 20 jaar op terugkijkt en dit als een pijnlijk
leerproces heeft ervaren.
Hij werkte toen met een cynisch persoon, die
hem het gevoel gaf dat hij een dwaas was. Op een
dag voelde Bill Cornell zich hoopvol. Hij wilde
eveneens dat de cliënt zijn optimisme zou zien.
Bill:
Cliënt:
Bill:
Cliënt:
Bill:

Wat zijn je dromen, waar hoop je op?
Ik droom niet.
Iedereen droomt toch!
Spreek voor jezelf.
Waar hoop je op?
(Hij zat toen in O-egotoestand)
Cliënt: Alleen idioten hopen, ik ben niet gek.
Als jij wil hopen, dan doe je dat maar,
maar ik ga daar niet met jou in mee.

Bill Cornell wist niet wat hiermee aan te vangen
en verloor zijn cliënt. Hij zat vast. Toen vond hij
een boek met als titel: Hope and dread in psychoanalysis van Steven Mitchell (1993). Daarin spreekt
Mitchell over het onvermijdelijke falen in het
therapeutisch proces. Hij vermeldt er de functie
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van the crunch (zou als impasse kunnen vertaald
worden). Bij veranderingsprocessen botst de cliënt
op verschillende crunches maar het kan ook zijn
dat er zich één catastrofale crunch voordoet en dat
dit het proces vernietigt.
Bij de start van zo’n transformatieproces wil
de cliënt geholpen worden en wil de therapeut
helpen. Op onbewuste wijze brengt de cliënt de
therapeut naar zijn wereld, of in TA terminologie:
naar zijn referentiekader. Het proces vindt plaats
in het referentiekader van de cliënt, daar staat dan
een opschrift ‘Niet Storen’. De therapeut heeft
daar de taak om het proces omzichtig te decontamineren in het referentiekader van de cliënt. Als
we goed werken als therapeut dan dagen we de
cliënt uit in zijn referentiekader.
Bill Cornell nodigt de cliënt uit om naar de
realiteit te gaan, dat wat de cliënt’s psyche niet wil
zien (dat wat onderdrukt is,verworpen is, dat ben
ik niet!). De therapeut zoekt een manier om er
samen met de cliënt naar te kijken. Dit noemde
Mitchell the crunch.
In scriptterminologie kunnen we zeggen dat dit
leerproces het script destabiliseert. We hebben ons
script nodig, het is een proces waarbij we problemen willen veranderen in dat wat leefbaar is. Er is
nood aan een psychisch evenwicht om te kunnen overleven. Anders wordt het leven en de pijn
ondraaglijk. Daarom is veranderen zo moeilijk, de
therapie wordt dan een bedreiging. “Daar kan ik
niet naartoe!”, zegt de cliënt. De cliënt weet dat hij
het ondraaglijke zal voelen en is bang dat niet te
overleven. In de crunch begint de cliënt de therapie
aan te vallen, de therapeut wordt in vraag gesteld
en de boodschap die de cliënt uitstuurt is ‘STOP’.
Daar is het nodig dat de therapeut aan de cliënt
hoop geeft en begrip toont. Wat therapeuten, leerkrachten, coaches en dergelijke te geven hebben
is BEGRIP. In de crunch wordt er gezegd: “Jouw
begrip is nutteloos.” Dit destabiliseert het beroep en
de therapie.
Bill Cornell zou nu totaal anders te werk gaan
met zo’n cliënt. Als therapeut zou hij naar een
emotioneel niveau gaan waar hij de wanhoop van
de cliënt kan voelen.
In het groeiproces vinden de impasses van de therapeut en cliënt elkaar, dan is er een diep gevoel
dat de mogelijkheden zijn verloren. Als therapeut
hebben we het ongemak, falen en onbekwaam-

heid te aanvaarden. Hoe kan je dit als therapeut?
Uit het boek Memory, Mourning, and Witnessing
in the Aftermath of the Holocaust van Sam Gerson,
spreekt hij van destructieve krachten.
Er is een diepe wens om begrepen te worden in
de ontmoeting waardoor men weer het gevoel
krijgt te leven. Er is een wens om naar de toekomst te gaan en er is verbinding met het verleden nodig.
Wie zich cynisch uit, vraagt eigenlijk naar wat de
toekomst te bieden heeft. Hierbij is een onuitgesproken wens dat de therapeut erbij blijft.
De overdracht wordt opgewekt en gevreesd. Deze
zijn verbonden met elkaar.
Als je naar een therapeut gaat, is er hoop maar onbewust zijn er andere krachten aan het werk zoals
angst, haat, onzekerheid... Het is beangstigend om
ons script te veranderen.
In het therapeutisch proces zal de therapeut tegen
zijn beperkingen aanlopen en deze onder ogen
moeten zien in zijn werk en leven. De impact
hiervan voelen, ondersteunt een hoopvol gevoel.
Neem je verliezen ernstig, deze zijn essentieel in
het leerproces. Hieruit kan succes groeien.
Wat neem ik mee uit deze workshop?
Het is verhelderend te merken dat doorwinterde
therapeuten met dezelfde vragen zitten als een
beginnende. Wat nu? Wie het privilege heeft om
met de ziel en het kwetsbare stuk van anderen
te werken, komt ook zichzelf tegen. Aanvaard de
dans tussen therapeut en cliënt. Ik heb me diep
ontroerd gevoeld door de eerlijkheid en openheid
van Bill Cornell. De onzekerheden die ik ervaar
als leerkracht/therapeut kan ik nu beter plaatsen.
Tijdens de begeleiding van cliënten gebeurt het
soms dat ik niet meer weet waar naar toe? Ik
twijfel, denk dat ik de cliënt niet begrijp en dan
slaat de onzekerheid toe. Ik beschouw mezelf op
zo’n moment als een begeleider die het niet weet
en faalt. Hoe is het mogelijk om na zoveel uren
opleiding en het lezen van massa’s boeken dat je
het niet weet? Na deze lezing kijk ik naar mezelf
in het proces en in relatie tot de ander. Ik merk nu
op dat ik het niet steeds hoef te weten. Wat nodig
is, is dat je bij je cliënt blijft. Betrokken zijn bij het
proces is essentieel, dit is een andere manier van
‘weten’. Een hele boeiende uitdaging.
Marleen Dehondt
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De spirituele dimensie in teams en organisaties
Joost Levy
TSTA-O/CTA-E, hij is directeur van training en adviesbureau p.r.o consult in Arnhem. Hij biedt sinds 2004 opleidingen
aan waarin TA gecombineerd wordt met psychodynamisch systeemgericht leren over groepen en organisaties.
Hij is coauteur van het boek ‘Klimaatverandering in Organisaties, leiderschap maakt het verschil’.
E-mailadres: j.levy@proconsult.nl

In dit artikel verkent de schrijver hoe organisatiespiritualiteit kan ontstaan als basis voor transformatieprocessen in organisaties. De schrijver
verbindt vervolgens kennis en strategieën uit de
transactionele analyse met containmentvaardigheden uit groepsdynamisch systeemgericht denken
over organisaties. Deze twee theoriebronnen
komen samen in een praktijkcasus waarin beide
disciplines gebruikt worden om tot organisatiespiritualiteit en transformatie te komen.
Inleiding
Organisatiespiritualiteit is een resultante van
organisatieprocessen waarin mensen verbonden
worden om ‘het goede’ te doen om daarmee het
gemeenschappelijke organisatiedoel te bereiken.
Omdat ‘het goede’ in zichzelf niet bestaat, betekent het hier, het adaptief omgaan met gedachten,
gedragingen en structuren, met als doel om optimale werkprocessen te realiseren. Anders gezegd;
in staat te zijn om transformatieprocessen in de
organisatie aan te gaan. In deze transformatieprocessen gaat het om het in beweging brengen van
mensen en structuren. TA is sterk in het werken
met mensen en groepsdynamisch systeemgericht
denken is sterk in het verbinden van mensen met
systemen. Deze twee terreinen hebben elkaar veel
te bieden.
Maar eerst iets over spiritualiteit.
Spiritualiteit
Wanneer je over de spirituele dimensie in teams
en organisaties wilt schrijven zal je eerst moeten
definiëren wat spiritualiteit eigenlijk is. Uitgangspunt hierbij is de mens, die als enige wezen
in staat is tot contact maken met een spirituele
dimensie, want taal is nodig om woorden te geven
aan het denken. Oliveira zegt dat iedereen spiritu-
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aliteit bezit, zelfs als het een minimale of materialistische spiritualiteit inhoudt. Daarnaast toont de
literatuur dat spiritualiteit iets is wat ontwikkeld
kan worden. Door contemplatie kan de mens zijn
bewustzijn trainen en het persoonlijke ‘weten’
vergroten. In feite is spiritualiteit de hoogste vorm
van bewustzijn en het hoogst ‘menselijke’ wat
voor ons stervelingen nastrevenswaardig is. Mensen zijn daarmee in hun wezen spirituele wezens.
Door spirituele verbinding is de mens in staat
alle lagen van aards, mondiaal en uniek menselijk potentieel te verbinden; te transformeren tot
wat boven bevrediging en welbevinden van het
individu uitstijgt. Spiritualiteit kán daarbij een
religieuze component hebben, maar spiritualiteit
is eerder een over-all container waar religie een
plaats in kán hebben, dan andersom.
Spiritualiteit in organisaties
Vanuit deze korte verkenning volgt hier de stap
van persoonlijke spiritualiteit naar gemeenschappelijke, collectieve en organisatiespiritualiteit.
Onderzoek in managementboeken, ook hele
dikke, toont meestal louter het beeld van beschrijvingen van functies, taken, doelen, structuren en
ontwerpen voor werkprocessen. Toch is er de laatste twintig jaar sprake van een nieuwe theorievorming. Organisaties zijn zich sterker bewust aan het
worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De huidige financiële crisis levert daar
zeker ook een bijdrage aan. Schrijvers als Covey,
Senge, Scharmer, en in Nederland: Ofman, zijn
hoofdstroomauteurs die stap voor stap het collectieve bewustzijn van organisaties en de individuen
daarin benadrukken.
In hun ontdekkingstocht naar succesvolle organisatieontwikkeling zien zij de spirituele dimensie
in organisaties als dé hefboom. Scharmer legt het
prachtig uit in zijn boek Theory U.
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Hij beschrijft een proces bestaande uit 5 stappen.
Het is gebaseerd op het concept dat hij presencing
noemt, een samenvoeging van de woorden presence
en sensing. Het is een verhoogde staat van aandacht
die het individuen en groepen mogelijk maakt
om de bron te zien van waaruit het geheel van de
toekomst van de organisatie zich ontvouwt. Wat
hij bedoelt met deze bron is de uitkomst van een
organisatie; het eindproduct. Daarmee benoemt
hij niet alleen de output, maar vooral de diepere
uitkomst van de organisatie. Neem bijvoorbeeld
een thuiszorgorganisatie. De ‘output’ is zorg aan
ouderen. Maar de uitkomst van het proces is het
welbevinden van de ouderen in onze samenleving.

Input

Throughput

Output

De persoonlijke relatie
Wanneer een werknemer zich als mens verbonden voelt met zijn privéomgeving, dan ontstaat er
ruimte om zijn plaats in de organisatie in te nemen en bij te dragen aan de grotere doelen van de
organisatie. Is deze verbinding er in mindere mate
en spelen er veel scriptvragen die onverwerkt zijn,
dan zal hij weinig ruimte hebben voor het gezond
opnemen van organisatierollen.
1

De werknemersrelatie
Een werknemer zal zich in zijn werk erkend en
begrepen willen voelen. Een ik-ben-oké - jijbent-oké relatie willen onderhouden met zijn collega’s, met zijn leidinggevenden en met de doelen
en visie van de organisatie als geheel.
2

Uitkomst

Scharmer laat daarmee zien dat het belangrijk is
om duidelijkheid te hebben over de uitkomst van
een organisatie en dat verbondenheid en taakgerichtheid voortkomt uit de verbinding van het individu en de groep, aan deze (spirituele) uitkomst.
Dan komt er co-creatie tot stand.
Spiritualiteit in organisaties wordt daarmee
beschreven als de resultante van de succesvolle
dialoog over organisatiedoelen en hun betekenis.
De relatie tussen organisatiespiritualiteit en
transformatieprocessen in organisaties
Organisatiespiritualiteit is een mentale staat van
‘zijn’ van de mensen die in een organisatie werkzaam zijn. Een staat waarin 1 + 1 + 1 meer is als
3, en waarin een onderlinge verbinding op een
hoger niveau ontstaat. Deze hogere verbinding
kan pas ontstaan als de individuen hun plaats in
de organisatie positief en als betekenisvol ervaren;
wanneer er ruimte is voor individuele spiritualiteit.
Hoe krijgt de werknemer nu toegang tot deze
individuele spiritualiteit waarmee hij bij kan
dragen aan organisatiespiritualiteit? In onderstaand
model worden een aantal dimensies beschreven
die de basis vormen van organisatiespiritualiteit: 1.
De persoonlijke relatie 2. De werknemersrelatie
3. De ontwikkelingsrelatie, 4. De maatschappelijk
spirituele relatie.

3
De ontwikkelingsrelatie
Een deel van de erkenning heeft te maken met de
3 P’s uit de Transactionele Analyse: Permissie - Potentie - Protectie. De werknemer zal de organisatie als een veilige haven moeten ervaren waarin zijn
leren, experimenteren en fouten maken een vitaal
onderdeel vormt van betekenisvol werknemerschap.

4
De maatschappelijk spirituele relatie
Ten vierde biedt de (maatschappelijke) zinvolheid
van het werk dat in de organisatie geleverd wordt
een basis van betekenisgeving, waarop spiritualiteit
kan groeien. Zoals hierboven beschreven draagt
verbondenheid met de (spirituele) uitkomst van
het organisatieproduct sterk bij aan een gezonde
relatie tussen werknemer en organisatie. Een
voorbeeld van een negatieve verbondenheid is de
situatie wanneer het onderwijs maatschappelijk
een slecht imago heeft. Dan voelen leerkrachten
zich op verjaardagsvisite vaak bekritiseerd.
Wanneer een werknemer bovenstaande relaties als
positief ervaart, ze kan onderzoeken en met elkaar
in verbinding brengen, ontstaat er een individuele spiritualiteitbeleving. De persoon/werknemer
ervaart verbinding op de genoemde levensgebieden en staat van daaruit open voor een diepere
verbinding met de organisatie en met de mensen
daarin.
Wanneer deze relaties zich door dialoog in een
organisatie met elkaar kunnen verbinden, en de
dialoog over het doel van de organisatie en de
betekenis van de organisatie in de samenleving
ook plaats kan vinden, ontstaat de ruimte voor de
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beoogde hogere verbinding in de organisatie. We
kunnen die ruimte benoemen als Organisatie Spiritualiteit. In onze open samenleving leven mensen niet meer in hun eigen symbolische kooien
maar ze worden voortdurend uitgedaagd om hun
referentiekaders te delen. Kijk bijvoorbeeld naar
Facebook en Linkedin. Deze open dialoog is de
basis van waaruit ook organisatieontwikkeling kan
ontstaan die verder gaat dan cosmetische reorganisatie. Dit kan leiden tot werkelijke transformatie.
Transformatie is eenvoudig zichtbaar te maken in
het beeld van de rups die overgaat in een vlinder.
Wanneer je de vlinder ziet, herken je de rups
niet meer. Er heeft een wezenlijke verandering
plaatsgevonden. Een concreet voorbeeld van
organisatietransformatie is de geschiedenis van
Nokia. Nokia was sinds 1865 een kabelbedrijf
dat zich tot 1990 bezighield met datasystemen en
het produceren en plaatsen van data kabels. Eind
tachtiger jaren vroeg het management van Nokia
zich af hoe ze de werkgelegenheid in de Finse
gemeenschap konden behouden.Vanuit hun onderzoeksproces kozen zij in 1990 voor de verkoop
van de oude bedrijven en gingen ze zich volledig
toeleggen op het produceren van mobiele telefoons; het oude Nokia was niet meer herkenbaar.
De essentiële en in diepste wezen spirituele vraag
‘hoe dienen wij de gemeenschap het best’ was de
aanzet voor het transformatiepunt van het bedrijf.
Er werden nieuwe operationele doelen gesteld en
het moderne Nokia was geboren.

Organisatiespiritualiteit doel of middel.
Zoals in het onderstaande model zichtbaar wordt,
is organisatiespiritualiteit geen doel op zich. Het
is de weg waarlangs de organisatiedoelen optimaal
behaald kunnen worden. Scharmer noemt deze
fase als de fase van Presencing waarin de betrokkenen zich verbinden met de bron van inspiratie
en waarin de ruimte om het innerlijke weten naar
boven kan komen.Van daaruit kan de co-creatie
plaatsvinden. In deze fase vindt ook de ethische
toetsing plaats (de Graaf, Levy) die een waardevolle bijdrage levert om de verbinding te houden
tussen organisatie handelen en het grotere geheel
waarin dit is ingebed.
Transactioneel Analysten en organisatiespiritualiteit
Hoe kunnen Transactioneel Analysten in management en adviesrollen bijdragen aan de organisatiespiritualiteit zoals hierboven beschreven? Hiervoor
zijn twee verschillende capaciteiten nodig; A:
De inzichten en vaardigheden die kenmerkend
zijn voor Transactioneel Analysten en B: Containmentvaardigheden op groeps- en systeemniveau.
A De inzichten en vaardigheden die kenmerkend zijn voor Transactioneel Analysten zijn o.a.
de vaardigheid tot het analyseren van transacties
en spelen, het herkennen van de kwaliteit van

Transformatieprocessen
in de organisatie

Organisatie spiritualiteit

Individuele
spiritualiteit beleving

Persoonlijke
relatie

Werknemers
relatie

Organisatie dialoog
over doel en betekenis

Organisatie
relatie

Maatschappelijke
spirituele

Figuur 1 Relatie tussen werkrelaties, organisatiespiritualiteit en transformatie in organisaties.
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strooks, het analyseren van miskende dimensies en
het kennen en onderkennen van de kenmerken
van organisatiedimensies.
Onder containmentvaardigheden op groepsen systeemniveau wordt verstaan: het kunnen
dragen van het ongemak van de groep en de individuen die daarin acteren, inclusief het kunnen
dragen van de druk die de organisatie als geheel
en in zijn context oproept.
B

Er bestaat een zeker spanningsveld tussen de
vaardigheden genoemd onder A en die onder B. Is
een Transactioneel Analyst vanuit klinisch perspectief vaak invoelend, strookgevend; in de context
van teams en organisaties voedt dit gedrag snel
projecties waarmee zowel afgunst als afhankelijkheid tussen adviseur en groepsleden en tussen
groepsleden onderling wordt geactiveerd. Kortom,
de bagage als Transactioneel Analyst is waardevol,
maar in een adviseurs/consultantrol zal de professional óók containment- en onderzoeksvaardigheden moeten inzetten.
Containmentvaardigheden bestaan o.a. uit het helder formuleren van het organisatiedoel, de input,
de werkprocessen van de organisatie, de output en
de uitkomst; het hogere doel waarvoor de arbeid
wordt geleverd. Doe je dit niet, dan is begeleiding
vaak een actie die uitgevoerd wordt op drijfzand.
Het fundament is niet solide, onbekend en niet
gedeeld.Van daaruit kunnen in een proces de verschillende aanwezige functies en de roldimensies
die daarbij worden verwacht benoemd worden. In
activiteiten is het ook van belang te werken aan
heldere tijdsbewaking, het monitoren van de fysieke ruimte en aandacht voor de beschikbare middelen waarmee gewerkt moet worden. Daarnaast
is de adviesvaardigheid vereist om het ongemak
dat er speelt te kunnen onderzoeken. Dit ongemak moet de adviseur/consultant kunnen dragen
zonder het uit te acteren of te vermijden. Doet hij
dit wel, dan geeft hij impliciet de boodschap af dat
dit thema te complex of te beangstigend is om er
bij stil te staan.Verdiepend onderzoek is dan niet
mogelijk. Een andere containmentvaardigheid is
het kunnen benoemen van de thema’s die spelen
en daarover ook een theoretische inkadering kunnen geven, zonder daarin op enigerlei wijze een
mening te tonen over de inhoud. Het geven van

hypotheses en leveren van bewijs hiervoor is een
heel behulpzame vaardigheid.
In ‘de ongeschreven regels van het spel’ benoemt
Scott-Morgan enkele van deze thema’s. Hij
spreekt over de motivatoren die op tafel moeten
komen, de ongeschreven regels die de processen
belemmeren en de neveneffecten die deze ongeschreven regels hebben op de organisatieprocessen
en hoe ze het doel van de organisatie belemmeren. Obholzer, Armstrong, Long en andere
schrijvers uit de psychodynamisch systeemgerichte
discipline benoemen o.a. afgunst, perversiteit,
vechten/vluchten, paarvorming en afhankelijkheid
als thema’s die gedragen moeten worden door
adviseurs/consultants.
Wanneer beide onder A en B beschreven vaardigheden in samenhang door adviseurs/consultants
kunnen worden getoond, kunnen zij hiermee een
bijdrage leveren aan het ontstaan van organisatiespiritualiteit. Zij helpen de doelgroep om te onderzoeken wat er speelt in het systeem en welke
invloed dit heeft op zowel individu als groep;
het onderzoek van de systemische interactie die
plaatsvindt tussen groepsleden en tussen groepen
onderling.
Onder organisatiespiritualiteit in een team verstaan we de beweging waarin het gemeenschappelijke belang van het team/de organisatie de
individuele belangen overstijgt en waarin de gezamenlijk gegenereerde inzichten werkelijk kunnen
leiden tot organisatietransformatie. Het echtpaar
Goulding schreef de prachtige titel The power is in
the patient. Hiermee gaven ze aan dat de fundamentele verandering vanuit de patiënt zelf moet
komen en de patiënt zelf over de kennis en kracht
beschikt om boven zichzelf uit te stijgen. Ook een
team, een organisatie kan boven zichzelf uit stijgen
en transformeren door hun fundamentele krachten op een dieper wezenlijker niveau te bundelen
en te ontmoeten wat hen ten diepste bindt.
Aan het begin van dit artikel werd benoemd dat
spiritualiteit ontwikkeld kan worden; het is trainbaar. Een organisatie die zich oefent om verbinding te stimuleren op hun kerndoelen en kernwaarden en daar ruimte voor reserveert, draagt bij
aan de oefening van bewustzijn en verbinding en
daarmee aan een hogere effectiviteit en rendement in hun organisatie.
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Een praktijkvoorbeeld
Een succesvol ROC onderwijsinstituut had een
roosterplan uitgevoerd dat werkte. De minister
vond echter dat er regels werden overtreden en
besloot een boete en een korting op te leggen.
Het instituut in rep en roer, de Raad van Bestuur
onder grote druk en individuele docenten willen de minister een brief sturen om de school te
verontschuldigen en om te verzoeken de boete
en korting in te trekken. Mij werd als adviseur
gevraagd een gesprek tussen alle professionele
betrokkenen in de school te leiden; Raad van
Toezicht, directie en werknemers. Bij de voorbereiding bleek de Medezeggenschapsraad onvoldoende in beeld te zijn.
Zoals in dit artikel bij containmentvaardigheden
beschreven, waren de volgende dimensies van
belang:
1
Het helder formuleren van het doel. Als
doel werd geformuleerd: Het delen van informatie over de gevolgde ‘procedure onderwijstijd’, de
door de minister opgelegde sanctie, de betekenis
daarvan voor alle betrokkenen en te komen tot
een vervolg van dit traject die het meeste kans
biedt op een zo goed mogelijk resultaat.

2
Het helder afbakenen van de fasen in het
proces; fase 1: Hoe heeft het zo kunnen komen;
(wegwerken van een informatieachterstand). Fase
2: Waar staan we nu in de procedure? (welke acties
zijn er geweest en wat is de stand van zake). Fase
3: Welke komende acties bieden het meeste kans
op succes.

3
Het helder benoemen van de verschillende aanwezige functies en de roldimensies
die daarbij worden verwacht: Ten eerste werd
de rol van gespreksvoorzitter geformuleerd (d.w.z.
expliciet genoemd) met de daarbij gegeven legitimatie van de Raad van Toezicht. Ook werd de
Raad van Toezicht zelf expliciet genoemd, naast
de directieleden, de MR en de docenten.

De ruimte en de plaats van de partijen
daarin. De ruimte waarin de activiteit plaats
vond werd expliciet omschreven met de grenzen
van het gebied erbij. In die ruimte waren alle
4
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groepen uitgenodigd een vaste voor hun bestemde
plaats in die ruimte in te nemen.
5
Het helder aangeven en bewaken van de
tijd. De werktijd werd duidelijk benoemd en hoe
over een eventuele tijdsoverschrijding zou worden
onderhandeld.

De beschikbare middelen waarmee
gewerkt zou worden. De bronnen en middelen
waren de beschikbare correspondentie, de aanwezige personen, flapovers, stiften, borden en een
geluidsinstallatie waren andere bronnen.
6

De bijeenkomst
Enkele aspecten daarvan.
Op de bijeenkomst bleek een docent jarig te
zijn en deze had gebak voor alle aanwezigen klaar
staan voor na de bijeenkomst. Hierbij is er sprake
van een extra middel dat invloed kan hebben op
de bijeenkomst. In dit geval was de jarige ook
diegene die samen met enkele collega’s een brief
aan de minister wilde schrijven.
Het doel, de tijd en de ruimte werden door
alle aanwezigen onderschreven.
De Medezeggenschapsraad bleek niet bereid
om op de voor hun geplaatste stoelen te gaan zitten. Zij verkozen om tussen de docenten plaats te
nemen.
Dit laatste aspect representeerde het spanningsveld
tussen Raad van Bestuur en de docenten. De medezeggenschapsraad bestond meer uit individuen
dan uit een team dat gezamenlijk en met een heldere leider naar buiten kwam. De docenten die de
minister een brief wilden sturen waren medezeggenschapsraadleden maar vonden een individuele
actie naar de minister, buiten hun rol als MR lid,
passend in de huidige impasse.
In mijn rol van voorzitter en consultant heb ik
zowel strooks als emoties kunnen benoemen en
laten plaatsvinden. Concreet trachtte een kernspeler in het proces op een cruciaal moment in
de dialoog zijn emoties te verstoppen. Met een
interventie waarbij betrokkenheid en emotionele verbondenheid als teken van inzet werd
benoemd trachtte ik de authenticiteit van het
gesprek te verdiepen. Dit lukte, en een applaus
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van de aanwezigen voor de fundamentele inzet
van de verantwoordelijke actoren onderschreef de
toename van verbondenheid tussen personen, taak
en organisatie.
Tegelijkertijd moesten complexe zaken worden
uitgelegd door de bestuurders en moest de veiligheid gefaciliteerd worden waarin de overwegingen en keuzes van betrokkenen konden worden
uitgesproken en de betekenis daarvan kon worden
onderzocht. In TA is het concept van autonomie
een sturend principe om mensen te laten bewegen. Je kunt bijdragen aan het realiseren van een
functioneel Volwassen denkkader maar daarin zullen de mensen zelf hun stappen moeten zetten om
in beweging te komen. De dimensies van autonomie zijn assertiviteit, kwetsbaarheid en empathie.

In de bijeenkomst ontstonden deze drie dimensies. Er werd eerlijk alles op tafel gelegd, er werden
emoties getoond en er ontstond begrip voor de
motivatie van alle betrokkenen. Het resultaat is te
benoemen als organisatiespiritualiteit. Er ontstond
in de bijeenkomst een ‘wij gevoel’ waarbij het
beleid en de sturing weer kwam te liggen bij de
bestuurders, zonder dat er sprake was van enige
vorm van druk of machtsmiddelen. Het gemeenschappelijke doel werd de verbindende schakel
tussen de actoren en het gebak kon gegeten
worden als bijdrage aan de gezamenlijkheid van
een succesvolle opleiding en niet als beïnvloedend
instrument in het organisatieonderzoekproces.
Joost Levy
juni 2011
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Persoonlijk

Autonoom

Creatief

PROGRAMMA OPEN WORKSHOPS 2011 / 2012
16 en 17 december 2011:
Persoonlijke eﬀectiviteit

20 en 21 april 2012:
Relational TA

door Maarten Kouwenhoven

door Helena Hargaden

9 en 10 februari 2012:
TA bij stressgerelateerde problemen

31 mei 2012:
Het opzetten van een eigen praktijk

door Maarten Kouwenhoven

door Anne de Graaf en Henk Tigchelaar

22 maart 2012:
TA en Birkman:
Transparantie en verdieping

November 2011,
Januari, April en Juni 2012
1-0-1 introductietrainingen

academie
door AnneTA
de Graaf
en Henk Tigchelaar
Meer weten? info@ta-academie.nl
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TA academie

www.ta-academie.nl
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