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Van de redactie
Zoals u wellicht is opgevallen is het aprilnummer van dit jaar niet verschenen.
Als redactie hebben steeds meer moeite het blad met kwalitatieve artikelen te vullen.
Dit komt door de te geringe bezetting van de redactie.
Helaas heeft Gjalt Smids afscheid genomen als redactielid. Wij danken hem heel hartelijk voor het vele
werk dat hij de afgelopen jaren in de redactie heeft verricht!
Als redactie hebben wij dringend behoefte aan versterking!
Als u het leuk vindt om mee te denken over de inhoud van de Strook, auteurs te vragen, artikelen te
redigeren of eventueel zelf te schrijven, dan bent u meer dan welkom om ons te versterken.
De redactie bestaat nu uit drie leden, een van de VITA en twee van de NVTA.
Ook hangt de moeilijkheid die wij hebben om redactieleden te werven samen met de ontwikkelingen
binnen de NVTA.
Hierover bent u per mail al geïnformeerd door het bestuur en de werkgroep co-creatie die bezig is
voorstellen te formuleren voor de toekomst van de NVTA.
De redactie heeft hiertoe het initiatief genomen om beide voorzitters van de NVTA en de VITA
aan het woord te laten over hun mening over de ontwikkelingen in de beide TA-verenigingen.
Ook heeft Marleen Dehondt, ons redactielid namens de VITA, de voorzitter van de Waalse
TA-vereniging geïnterviewd. De wolkjes op de voorkant van dit nummer kunnen een symbool zijn
voor deze ontwikkelingen
Naast een artikel over een provocatieve manier van coachen wordt dit nummer verder gevuld met een
vervolg van het decembernummer over ethiek.
Marijke Arendsen Hein schrijft hiernaast een inleiding over dit deel.
Als redactie zijn wij Marijke veel dank verschuldigd voor haar rol als gasthoofdredacteur voor dit
nummer!
namens de redactie Strook,

Rob Hallegraeff
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Inleiding bij Strook - Ethiek

Noteer elke avond 5 dingen die deze dag gebeurde waar je je dankbaar over voelt.
Een simpele oefening, die mij iedere keer naar mezelf, de ander en de wereld doet glimlachen, mijn
gevoel van dankbaarheid voor het leven vergroot en me bewust maakt van vele grote en kleine
momenten waar ik anders niet bij stil zou staan.
Hier werkt de universele wet van de Aantrekkingskracht.
Like attracts like is de Engelse uitdrukking.
Wilt u meer weten over wat The law of attraction volgens mij te maken heeft met TA en Ethiek,
neem deze Strook mee met vakantie en lees hem!
Er staat nog veel meer in:
Maarten Kouwenhoven werkt gestaag verder aan een integere samenleving.
U krijgt een voorproefje van zijn nieuwe boek over dit onderwerp.
Hij werkt zijn theorie waar u al kennis mee maakte in de vorige Strook (december 2011) verder
uit aan de hand van een zeer praktische casus.
Zijn voorbeelden zijn helder, de tekst inspireert en als ik het lees is het zo begrijpelijk en…. nu
de praktijk nog.
Lieuwe Koopmans beschrijft een mooi persoonlijk verhaal over zijn proces tijdens een ethisch dilemma,
oprecht en rijk geïllustreerd met voorbeelden en plaatjes.
Ik wens u een heerlijke vakantie periode toe met rust en warmte met uw dierbaren waar u met
dankbaarheid aan terug zult denken.

Marijke Arendsen Hein
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Het oude eren en nieuwe stimuleren
Een reﬂectief interview over de TA van Delfzijl tot Antwerpen met de beide voorzitters
van de NVTA en de VITA.
Lieuwe Koopmans en Koen Bosschaerts
Interview door Gjalt Smids en Rob Hallegraeﬀ
Lieuwe Koopmans (1962) werkt nu een kleine 20 jaar als trainer, organisatieadviseur en coach.
Hij volgde opleidingen op het gebied van management en organisatie, NLP, Systemisch werk, mediation, lichaamswerk en natuurlijk TA. Sinds 2009 is hij (P)TSTA. In die rol is hij werkzaam voor Nijenrode, de Nederlandse School voor
Onderwijsmanagement en verzorgt hij trainingsdagen binnen o.a. Cirkels.
Daarnaast biedt hij vanuit zijn eigen bedrijf kortlopende trainingen aan rondom Functional Fluency en TA en
spiritualiteit (in samenwerking met Bea Verzaal). Lieuwe is getrouwd en heeft twee dochters.

Koen Bosschaerts (1959) is licentiaat wiskunde en geeft al 20 jaar les wiskunde aan leerlingen van 14 tot 17 jaar.
Hij volgde zijn TA-opleiding van 2003 tot 2006 aan het ANITA (nu TA-Academie) in Utrecht. Hij heeft sinds 2006
een eenmansbedrijf in bijberoep: TA-ART voor coaching, training en studiebegeleiding.Hij was van 2006 tot 2012
voorzitter van VITA (Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse). Hij is Gediplomeerd Transactoneel Analyst voor
onderwijs en opvoeding: CTA (E) sinds 2010. In april 2012 passeerde hij de TEW en hij wordt nu PTSTA-E.
Naast zijn roeping van lesgeven heeft hij als nieuwe missie de kwaliteitsverbetering van leerkrachten en opvoeders.

De aanleiding voor dit interview is dat
Koen Bosschaerts onlangs is afgetreden als voorzitter van de VITA en dat Lieuwe Koopmans
als voorzitter van de NVTA zijn aftreden heeft
aangekondigd tijdens de jaarlijkse ledendag,
20 maart jl.
(Het verslag van deze ledendag van de NVTA
kunt u vinden op de site http://transactioneleanalyse.wordpress.com)
Op een mooie lentemiddag in maart ontmoeten
wij (Gjalt Smids en Rob Hallegraeff, redactieleden
van de Strook), de beide voorzitters van VITA en
de NVTA. We treffen elkaar in de binnenstad van
Haarlem.
Ons gesprek vindt plaats in het RosenstockHuessy Huis, een monumentaal pand dat herkenbaar is door een Sint-Jakobsschelp aan de buitenmuur. Het huis is een vertrekpunt voor wandelen fietsroute naar Santiago de Compostela.
Misschien heel symbolisch: een pelgrim gaat veel
grenzen over, innerlijke en uiterlijke.
Welke grenzen zijn herkenbaar tussen wetenschap
en spiritualiteit, tussen autoriteit en rebellie,
tussen het vroegere eren en de toekomst
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stimuleren, tussen voorzitter en geen voorzitter
zijn, tussen Nederland en België?
Hoe lang zijn jullie voorzitter van de TA
vereniging en wat deed jullie besluiten om
voorzitter te worden?
Koen: Ik ben nu zes jaar voorzitter geweest van
VITA en ben net vorige week officieel afgetreden.
In 2006 werd ik door de toenmalige voorzitter
gevraagd om voorzitter te worden.
Ik kende hem heel goed als opleider en had veel
respect voor hem. Tijdens de activiteiten van VITA
had ik een goede persoonlijke band met hem ontwikkeld.
Mijn ambitie was om van VITA een instituut te
maken om TA verder te promoten.
Door mijn TA opleiding was en ben ik uiteraard
nog steeds erg enthousiast over de TA.
Ik merkte dat mijn professioneel functioneren
sterk verbeterde, maar ook in mijn privéleven heb
ik veel aan TA te danken. Ik wilde dit graag uitdragen.
Bij VITA kozen de leden de voorzitter en alle
andere bestuursfuncties. Zo hadden we in
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totaal 8 bestuursleden.
Binnenkort veranderen de statuten bij VITA zodat
de leden alleen de bestuursleden kiezen en niet
meer de functies. Die worden dan later in een
bestuursvergadering vastgelegd.
Het nieuwe voorzitterschap zal worden opgesplitst. Een ondervoorzitter die zich zal richten op
de interne organisatie en het intern functioneren
van de VITA.
En een voorzitter die meer gericht is naar buiten.
Wie deze functies zullen bekleden, zal beslist
worden op de volgende ledenvergadering.
Lieuwe:Vier jaar geleden ben ik bestuurslid
geworden. Kort nadat ik mijn CTA had afgerond.
Ook ik heb veel aan TA te danken, al vanaf eind
van de jaren 80.
Voor de vereniging wilde ik toen iets terug doen.
Na een half jaar kwam de vacature vrij voor voorzitter.
Roos Ikelaar was waarnemend voorzitter.
De voorzittersrol was een rol die mij bekend was
en ik voelde mij hierin wel senang.
Toen niemand zich kandidaat stelde, heb ik dat
gedaan.
Bij de NVTA kiezen de leden van de vereniging
het bestuur en het bestuur kiest de voorzitter,
secretaris etc.
Koen: je wilde in je voorzitterschap de TA
promoten, is dat gelukt denk je?
Ja, de vereniging is gegroeid, maar niet spectaculair. Dat kon meer zijn.
Ik ben voorzitter geweest in een tijd waarin ik
mijn CTA en PTSTA heb gehaald.
In en door mijn opleidingen wilde ik o.a. een
voorbeeld zijn voor de leden. In mijn droom zie
ik in België een specifiek TA-opleidingsinstituut
voorleerkrachten. In dit opleidingsinstituut worden leerkrachten opgeleid om TA zo optimaal
mogelijk toe te passen in het onderwijs.

Deze doelstellingen liggen mij heel dicht aan het
hart.
Ik vind dat de TA vaak een te geïsoleerde plek
heeft in de samenleving.
Voor cliënten is TA niet altijd goed toegankelijk
en dit is eigenlijk tegenstrijdig met de filosofie
van TA. Dat vind ik erg jammer.
TA-opleidingen vragen een forse investering voor
diegenen die zich willen scholen in de TA en zij
zijn hierdoor niet laagdrempelig.
Als je ziet hoe veel en vaak tegenwoordig TA
wordt gebruikt in onderwijs, counseling en
training, dan is onze vereniging eigenlijk heel beperkt en heeft nog te weinig erkenning buiten de
TA-wereld.
Is er iets in de vereniging zelf wat de deuren
gesloten houdt?
Lieuwe: De zorgverzekeraars hebben de deuren
dicht gedaan door TA niet officieel te vergoeden
als psychotherapie.Via omwegen is dat nu wel
voor een deel mogelijk.
Ik had het idee om van de NVTA een meer
netwerkachtige organisatie te maken, om meer
naar buiten te treden.
Dit is een punt dat veel beter kan in de NVTA.
Maar ook naar buiten kunnen we ons veel beter
voor het voetlicht plaatsen.
Bijvoorbeeld buiten de TA wereld zeggen onze
certificaten CTA en TSTA niemand iets.
We hebben met ons opleidingstelsel een heel
mooi kwaliteitsbouwwerk gemaakt, dat kunnen
we veel meer verkopen.
Ook op het gebied van de nieuwe media kunnen
we veel meer doen.
Koen: Ja, wij kunnen veel meer met de nieuwe
media jongeren aantrekken. Facebook en twitter
sluiten aan bij de jonge mensen.
Hierin moeten wij zeker meegaan. Anders missen
we de aansluiting met hen.

Lieuwe: had jij een doel of een missie in je
voorzitterschap?

Zijn jullie tevreden over wat jullie bereikt
hebben?

Een belangrijk stuk voor mij was het beleidsplan
van vorig jaar, met als titel ‘open deuren’.
Hoe open je de deuren naar cliënten, naar andere
verenigingen en tussen de leden onderling?

Lieuwe: We hebben goede en mooie studiedagen
gehad. Maar we generen uiteindelijk te weinig
energie in de vereniging. Het is ons onvoldoende
gelukt om leden in beweging te krijgen.
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Ik vind het jammer dat het niet gelukt is om meer
leven in de vereniging te brengen dan dat wat er
nu is. De vereniging draait op een beperkt aantal
betrokken en actieve leden.
Daarom heb ik nu gezegd, hier ligt de grens van
mijn investering en wil ik stoppen met mijn voorzittersrol.
Koen: Ja, in Vlaanderen is het ook moeilijk om de
leden in beweging te krijgen Dat kost het bestuur
veel energie.
Wij hebben nu besloten sinds november 2011 om
in werkgroepen te gaan werken. Er zijn nu
4 werkgroepen overeenkomstig met de 4 werkvelden van TA. De werkgroepleden organiseren
zelf hun vergaderingen: lezingen, workshops en
intervisies om hun kennis en ervaring aan elkaar
door te geven.
In die werkgroepen wordt er ook nagedacht over
andere vormen om specifieke doelgroepen buiten
de vereniging betreffende hun veld te bereiken
om hen in aanraking te laten komen met TA.
Wat zegt het over beide verengingen dat het
zo moeizaam gaat?
Lieuwe: Het is een maatschappelijk iets.
Veel verenigingen hebben moeite om dingen
van de grond te laten komen.
Je ziet wel veel andersoortige netwerken ontstaan
op het gebied van TA. Bijvoorbeeld opleidingsinstituten binden hun deelnemers meer aan hun
zelf. Daarmee wordt de vraag belangrijk wat dan
de betekenis van de NVTA nog is.
Ieder lid van de vereniging staat daarbij voor de
vraag: waar steek ik mijn energie in ?
Koen: Als gevorderde TA-er heb je je mogelijkheden vergroot. Je kiest dan vaak voor die dingen
waar je iets aan overhoudt: op financieel gebied of
op het gebied van kennis en relaties.
De vele opleidingen kosten geld, dat wil je wel
terug verdienen. Het is dan kiezen en dan schiet
er minder tijd over om werk in een vereniging te
gaan doen.
Lieuwe: In Nederland hebben we 19 opleiders
In het verleden hebben zij veel voor de TA gedaan. Zij stappen nu langzaam terug.
En maatschappelijk gezien zijn we consumptiever
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geworden. We komen als er wat te ‘halen’ valt.
Dit holt de vereniging uit.
Omdat er nu voldoende opleidingsinstituten zijn
hebben we als bestuur geconcludeerd dat scholing
niet meer een hoofddoelstelling van de NVTA is.
Voor de NVTA kan dan gelden: hoe kunnen de
leden zich na de opleiding met elkaar verbinden?
Wat kunnen wij nu bieden voor die leden?
De afgelopen jaren hebben wij regio bijeenkomsten georganiseerd en de werkgroepen onderwijs
en TA en spiritualiteit hebben wij als bestuur
gefaciliteerd.
De TA is van oorsprong wetenschappelijk
van aard.
Toch is een lijn zichtbaar binnen de TA
waarbij spiritualiteit en het emotionele
meer aandacht krijgen.
Hoe kijken jullie hiertegen aan?
Koen: Dit zijn twee lijnen in de TA die moeite
hebben om met elkaar in gesprek te geraken.
Maar ik vind de wetenschappelijke lijn zeker ook
een menselijke lijn.
Ik zit in de traditionele lijn, ben wiskundig en
wetenschappelijk opgeleid en heb geleerd de
juiste begrippen de hanteren.
Het menselijke hierbij is dat als je de TA niet goed
en juist toepast, dat je dan minder resultaat kunt
hebben bij je cliënten of leerlingen. Ik streef daarom naar juistheid en eenduidige begrippen.
TA is een stroming met theorieën, onderzoek en
definities. Je kan niet zomaar zeggen, ik vind dit
of dat TA. Je kunt er niet mee op de loop gaan.
Een denkwijze kan zijn: ‘TA wordt officieel TA
als het in het TA Journal is verschenen’. Dat is
dan weer wat eng.
Toch ben ik voor een systeem waar een groep
van deskundigen kan zeggen waarom een nieuw
stukje theorie TA kan gedoopt worden of niet.
Lieuwe: Voor mij staat het zoeken naar waarheid
centraal. De TA is nog niet volledig erkend en is
afgeschilderd als een te populaire psychologie.
Het gevaar is dat het te veel versimpeld wordt.
Het woord ‘wetenschappelijk’ in de vraagstelling
vind ik dan ook niet op z’n plaats.
Je hebt de klassieke ‘Berniaanse’ TA, die nogal veel
nadruk legt op het instrumentele en waarin de
modellen veel aandacht krijgen.
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Andere stromingen leggen andere accenten. Dat
weerspiegelt vaak de werkvelden, maar ook de
persoonlijkheden.
Psychologie is een complex gebied. Daarom vind
ik in elk veld onderzoek heel belangrijk.
Ik heb bijvoorbeeld een vragenlijst voor drivers
van Stefan Sandstrom uit het Engels naar het
Nederlands vertaald. Ook het werk van Susannah
Temple rondom Functional Fluency en de TIFFvragenlijst heb ik naar het Nederlands vertaald.
Beiden zijn wetenschappelijk gevalideerd. Ik denk
dat dat belangrijk is voor de TA.
Aan de andere kant houd ik mij ook bezig met
TA en spiritualiteit. Ik zie in de TA veel aansluitingen op dit gebied.Voor mij sluit het één de
ander niet uit.
Je komt er wel verschillende menstypen tegen, die
elkaar soms niet verstaan.
Hoe zien jullie de toekomst voor de TA in
Nederland en België?
Lieuwe: De TA is erg beschermend voor haar
eigen gedachtegoed. Er wordt veel buitengesloten
met de mening dat het geen TA is.Hier gaat een
stroming uiteindelijk dood aan. Er komt geen
nieuw leven in.
Op internationale congressen komen veel TAhotshots die de TA al heel lang vertegenwoordigen en dat hebben zij goed gedaan.
Maar in gelijktijdige andere workshops delen
nieuwe, jonge mensen hun ideeën en daar komen
dan weinig bezoekers voor.
Wij eren te veel alleen datgene wat er was.
Er is een grote neiging om naar Berne, Erskine
of Steiner te kijken en zij moeten hun zegen
geven over iets, en dan is het goed.
Dit is een kind-houding. Er komt hierdoor te
weinig nieuw gedachtegoed binnen.
Ik vind dat wij in Nederland redelijk klassiek zijn.
Als nieuwe stroming vind ik bijvoorbeeld de
relationele school erg interessant.
Ik vind het goed te eren wat er is, maar dit moet
er niet toe leiden dat nieuwe stromingen niet van
de grond komen. We moeten niet te behoudend
zijn.
Koen: Ja, wat houdt ons tegen? Er zit wel script
achter, welke injuncties hebben wij meegekregen? Misschien in scripttermen: voel-niet, doe-

niet, groei niet op? Wat houdt ons tegen om te
groeien?
Lieuwe: In scripttermen zou je inderdaad kunnen zeggen dat TA mogelijk een ‘niet winnaars’
script heeft.
We hadden een tijd geleden een studiedag over
het thema ‘don’t be perfect’. Wat gebeurt er als je
even niet perfect bent?
Tijdens deze dag werd een oefeningetje gedaan
waarbij je aan kon geven of je meer een denker,
doener en/of een voeler was.
De meerderheid van de deelnemers bleek het
denken als toegangsdeur te hebben. Ik denk dat de
TA ook overwegend mensen aantrekt die houden
van het conceptuele.
In de TA-opleidingen heeft gevoel wel degelijk een plek en wordt daar aandacht aan
besteed.
Maar naar buiten toe wordt dit niet geaccepteerd?
Lieuwe: Je ziet in dit verband wel een andere
stroming ontstaan, bijvoorbeeld in de relatie tussen
TA en lichaamswerk.
Bij het begin van de TA was TA een tegenbeweging tegen de bestaande psychotherapie.
Het was een verzet tegen autoriteiten. De TA
heeft altijd een vreemde houding gehad t.o.v.
autoriteit.
Aan de ene kant is er behoefte aan autoriteit,
maar aan de andere kant hebben we het er ook
moeilijk mee.
Binnen de TA wereld is er zeker sprake van autoriteit, bv. de wetenschappelijkheid. Naar buiten
toe zijn wij soms het rebelse kind, wij weten het
wel beter.
Wat is jullie droom voor de TA in
Nederland en België?
Lieuwe: Tijdens de discussies de afgelopen weken
is ook de vraag gesteld: waarom heffen wij de vereniging niet gewoon op?
Het kan goed zijn om afscheid te nemen van
een oude vorm en iets nieuws uit te vinden.
Ik gun de TA nieuwe, frisse energie met misschien
nieuwe vormen. Denk aan netwerkorganisaties,
nieuwe media.
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Koen: Mijn droom is de TA door te geven aan
leerkrachten en ouders. Zij geven het beste ervan
dan door aan de volgende generaties.
Dit leidt tot een diepere zingeving van de TA.
Mensen krijgen een grotere eigenwaarde met TA.
Hierin zit mijn vonk.
Ook hoop ik dat de TA-mensen in het Nederlandstalig gebied meer gaan samenwerken:
dat ze de goede beschikbare literatuur (eigen
bronnen en bronnen vertaald uit het Engels)
voldoende uitwisselen.
In België hebben wij Frans als tweede taal.Veel
van de huidige Franstalige TA-literatuur zou heel
goed vertaald kunnen worden voor het Nederlandstalig gebied.
Ook kunnen VITA en de NVTA meer gaan samenwerken, als het gaat om werk- of studiegroepen. De nieuwe media kunnen hierin ook een
grote rol spelen.
Heeft jullie huidig en toekomstig aftreden
iets in gang gezet?
Lieuwe: Ik blijf als voorzitter nog even aan tot
het eind van het jaar. Soms is stop zeggen een
goede interventie.
Ik ben blij met de inzet van de 10 leden, die de

10

vereniging aan de hand nemen in het zoeken van
andere vormen van ‘verenigen’. We gaan eind dit
jaar zien wat dit ons brengt.
Koen: Het was voor mij moeilijk te beslissen om
te stoppen. Ik zal het zeker missen.
Toch is loslaten goed en kan het zeker tot verbeteringen leiden.
Ik zal liefdevol en geïnteresseerd kijken naar de
ontwikkelingen in de TA, zeker naar de beide
richtingen, de wetenschappelijke en de spirituele.
Maar ik blijf wel een vertegenwoordiger van de
traditioneel wetenschappelijke lijn.
Uiteindelijk blijft voor mij het doel: een betere
mens te worden in een betere wereld.
Wat ik wel verheugend vind is dat je ziet dat in
andere modellen en stromingen vaak TA-aspecten
te herkennen zijn.
De laatste vraag: wat wensen jullie de TAmensen in Nederland en België toe?
Koen: Erkenning door de overheid en de wetenschap, zodat TA-werkers gesubsidieerd worden en
dat het meer gedragen wordt in de wereld.
Lieuwe: Geluk, zaligheid en liefde binnen en
buiten de TA. Maak plezier.
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Blijven vechten voor erkenning
Isabelle Taquin
interview door Marleen Dehondt (redactiecommisie Strook)

Wie is Isablle Taquin?
Ze was tot voor kort de voorzitter van ‘Assobat’,
de Franstalige TA-vereniging in België.
Assobat bestaat ruim 33 jaar en Isabelle heeft de
laatste 6 jaar het voorzitterschap waargenomen
van deze vereniging.
Ze is opgeleid als master in de sociale communicatie. Ze heeft een TA-opleiding gevolgd en is
PTSTA in psychotherapie. Ze begeleidt zowel
groepen als individuen. Ze geeft zowel in binnenen buitenland opleidingen, Rwanda, Bulgarije.
Ze is moeder, grootmoeder en enthousiaste TA-er.
Wat deed je toendertijd besluiten om
voorzitter te worden? Wat was je drive?
Ik heb het voorzitterschap opgenomen omdat ik
mijn verantwoordelijkheid wilde opnemen in de
TA-wereld.
Ik wilde meewerken, TA laten leven en ook de TA
verder verspreiden en te laten kennen.
Wat vooral belangrijk was, was mijn lidmaatschap
van de Raad van Bestuur van Assobat, nadien ben
ik pas voorzitter geworden.
Eerst word je lid van de Raad van Bestuur en dan
worden de taken/functies opgenomen, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, raadgevend lid
enzovoort.
Wilde je iets bereiken met je voorzitterschap? Waarom?
Ik wilde de leden beter leren kennen. Het gevoel
tot een groep, een gemeenschap te behoren is een
belangrijke drijfveer geweest voor mij.
Daarnaast wilde ik mijn schouders zetten onder
organisatie voor de 30-jarige viering van Assobat.
Een vereniging die reeds 30 jaar bestaat, dat is al
wat.
Daarnaast wilde ik ook een ‘ethische commissie’
oprichten. Deze heeft twee jaar goed gewerkt.

Nu wordt deze commissie hervormd.
Wat ik eveneens wilde bereiken met mijn voorzitterschap is de vereniging en het beroep van psychotherapeut te beschermen.
In België is de titel ‘psychotherapeut’ niet beschermd en daarom vind ik het belangrijk dat het
TA-model erkend wordt bij de Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten. Het is als voorzitter
belangrijk je te bezinnen over het beroep dat je
uitoefent en daarbij fundamentele vragen te
stellen. Het doel hiervan is het statuut en beroep
in België te professionaliseren.
Ik wilde ook dat de personen die lid worden van
Assobat minstens een 101 hebben gevolgd. Het
beroep dient uitgeoefend te worden op ethische
wijze.
Waarom heb je besloten te stoppen met je
voorzitterschap?
6 jaar deel uitmaken van een raad van bestuur is
lang genoeg. Na een tijdje komt er routine en
vermoeidheid opdagen.
Het is gezond voor een vereniging dat er nieuw
bloed komt, er dient beweging te blijven om frisse
gedachten te behouden.
Wat zijn volgens jou de belangrijkste
ontwikkelingen van de TA in Franstalig
België de laatste jaren?
Wat me vooral opvalt de laatste jaren is een
gebrek aan dynamiek van de leden. Het is
moeilijk om vrijwilligers te vinden die zich op
professionele wijze willen inzetten.
Het probleem is dat je dan met een kleine kern
overblijft, wat dan weer de deur zou kunnen openen voor machtsmisbruik op verschillende
niveaus. De vraag die zich stelt, is of we dit vrijwilligerswerk niet moeten professionaliseren en
dus gaan betalen voor dit werk.
Daarnaast wil ik eveneens dat de wet op de
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psychotherapie in België wordt erkend.
Ik zou het als een mooi bereikt doel vinden,
mocht het TA-model deel uitmaken van de Belgische Vereniging van Psychotherapeuten.
In de redactie van de Strook merkten wij de
afgelopen tijd dat de twee lijnen die wij herkennen in de TA moeite hebben met elkaar
in gesprek te raken.
Namelijk aan de ene kant de meer traditionele, wetenschappelijke lijn en aan de andere
kant de noem het maar ‘menselijke lijn’.
Deze laatste houdt in dat ruimte wordt
gegeven aan vragen over de relatie tussen
TA en je zelf, je emoties, je zoeken en tasten alleen of samen met anderen om met
TA-concepten te werken en daarover met
elkaar in gesprek te raken.
Kunnen jullie dit herkennen?
Uit mijn ervaring blijkt dat deze ‘splitsing’ niet
leeft in Franstalig België. Wat mij betreft is er
plaats voor iedereen, het is voor mij geen tegenstelling. Er is plaats voor iedereen in deze wereld.
Het verschil is de ingang.
Het wetenschappelijke heeft een andere ingang,
een ander doel en noden dan de ‘menselijke lijn’
of het spirituele.
Als we TA willen laten meespelen op nationaal
vlak in België is het belangrijk dat de
wetenschappelijke benadering gebruikt wordt.
Hoe kijk je tegen deze lijnen aan?
Zoals ik reeds in de vorige vraag beantwoordde,
er is plaats voor beide visies.
Kunnen jullie een scriptgedrag herkennen
bij TA-ers?
Wat is volgens jullie hierbij positief en wat
kan belemmerend werken?
Het concept Ik ben OK – Jij bent OK is een
mooi gegeven maar kan eveneens belemmerend
werken.
Uit mijn internationale ervaring blijkt dat deze
OK+OK+positie soms remmend werkt op openheid. Er is geen plaats meer voor open discussies
zonder in de OK+-positie te blijven.
Ik heb daarbij ervaren dat dit tot niet-OK
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oordelen kan komen, wat op zich een contaminatie inhoudt.
Als iets niet openlijk kan gezegd worden, waar
wordt het dan gezegd?
In een organisatie ga je op een andere manier om
met confrontaties dan in een privé setting met een
cliënt. Als iemand bij een discussie verweten wordt
dat hij/zij zich bijvoorbeeld passief gedraagt,
houdt dit reeds in dat je een niet-OK label opgespeld krijgt. Als je niet akkoord gaat met iemand
of als je kwaad wordt, heb ik ervaren wordt dit al
vlug als een niet OK-positie gezien.
Ik pleit ervoor om op respectvolle manier te confronteren en in de OK+ postitie te blijven naar de
anderen toe.
Wat ik als positief ervaar in de TA-wereld is het
hele proces van leren. Het examenparcours, dat
uniek is, brengt ieder tot introspectie en studie.
TA zorgt ervoor dat je je eigen bronnen aanboort
en dat je blijvend zoekt, leert en ervaart.
Wat is volgens jou het scrip van de NVTA,
VITA en Assobat?
Na 6 jaar als voorzitter ben ik slecht geplaatst om
hierover uitspraak te doen.
Vertaalt dat script zich naar het bestuur en
naar je zelf
Wat mezelf betreft, kan ik alleen stellen dat we
geen toegang hebben tot de ‘waarheid’ maar dat
we door er te zijn, iets kunnen laten ontstaan.
Wat is de TA-vonk nu (nog) in jezelf?
De vonk is er zeker. Ik wil dat de TA blijft evolueren en blijft zoeken.
De evolutie naar het nieuwe is er zeker aanwezig.
Wat voor droom heb je voor de TA in
België over 5 of 10 jaar?
Ik wens dat TA erkend wordt als psychologisch
methode in België en dat de universiteiten dit
model zouden doceren.
Wat is de taak van de voorzitter?
De taak van de voorzitter houdt in dat je de
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‘troepen’ in beweging brengt. Het is belangrijk
om een dynamische vereniging te hebben en dit
kan je bereiken door doelgerichte projecten op te
starten.
Hoe is de samenwerking internationaal?
Als ik kijk naar de samenwerking met VITA, reeds
in hetzelfde land, dan merk ik dat het niet
makkelijk is om met 2 verschillende gemeenschappen samen te werken.
Daar kan werk van gemaakt worden.
Ook vind ik het samenwerken met andere
opleidingen van pschologische modellen belangrijk. Hierdoor wordt de kennis wederzijds overgedragen.
Belangrijk hierbij is dat de contracten duidelijk
verwoord worden.

Heb je tips/adviezen voor je opvolger?
Wees behoedzaam voor de psychologische spelen.
De contracten moeten duidelijk worden verwoord
om rolverwarring te vermijden.
Het moet duidelijk zijn wie welke taken op zich
neemt. Graag zou ik zien dat bij mijn opvolger de
‘TA’ lid kan worden van de Belgische Vereniging
voor Psychotherapie (Humanistische strekking).
Verantwoordelijken worden niet steeds rechtstreeks door de leden verkozen maar via de raad
van bestuur. Hierdoor hebben de leden niet rechtstreeks hun stem gegeven en hebben de verkozenen geen rechtstreekts gewettigde erkenning.
Dit kan leiden tot Spelen binnen een vereniging.
Het is belangrijk waakzaam te zijn voor Spelen als
men de rol van verantwoordelijke opneemt in een
vereniging.
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(advertorial)

De werkvelden van TA, een kennismaking
Na het afronden van een – kortere of langere – TA-opleiding aan een van de TA-instituten die ons land
kent, ben je wellicht op een punt aangekomen waarop je je afvraagt of en hoe je je verder wilt en kunt
verdiepen in de Transactionele Analyse.Voor sommigen zal de gevolgde opleiding voldoende zijn, voor
anderen begint het dan pas goed. Hoe het ook zij en waar je staat, de TA academie wil je graag verder
behulpzaam zijn bij je plannen. Binnen het aanbod dat de TA academie doet, zijn twee duidelijke mogelijkheden voor wie verder wil studeren. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van onderstaande
mogelijkheden.
Wie het plan heeft opgevat verder te studeren voor het internationale TA certificaat (CTA) is er het
CTA-programma. Werken aan en slagen voor het CTA-examen is, voor wie dat doet, steeds een
waardevolle en vruchtbare ervaring. Certificering als borging van kwaliteit wordt meer en meer van
belang. Wie een TA-studie erop heeft zitten, voldoet meestal maar niet altijd aan de het aantal uren
opleiding dat vereist wordt voor het doen van het internationale examen. In overleg met een van de
docenten van de TA academie kun je onderzoeken wat voor jou nog nodig is en hoe je daaraan kunt
werken. Er zijn voldoende – nationale en internationale – mogelijkheden om door te studeren in de
TA. Hoe het ook zij, samen met andere TA-studenten optrekken richting het examen is een inspirerende mogelijkheid. Meer informatie op: www.ta-academie.nl/cta-groep.html
Wie niet direct denkt aan examen doen en zich toch verder wil verdiepen, ontwikkelt de TA academie op dit moment een programma waarin je de kans krijgt je TA-kwaliteiten verder te verbreden
en te verdiepen. Het programma is er op gericht je kennis te laten maken met datgene uit de
TA-toepassingsgebieden dat ook voor professionals uit andere werkvelden van belang is.
Je weet wellicht dat de TA een viertal werkvelden kent: Psychotherapie, Counseling (Coaching),
Educatie en Organisaties. Ieder van deze gebieden kent een eigen set aan kennisgebieden en competenties kenmerkend voor dat werkveld. De TA academie heeft specialisten op die vier werkvelden verzocht een eendaags programma te ontwikkelen waarin een belangrijk thema uit hun werkgebied
voor professionals uit andere velden beschikbaar wordt gemaakt. Daarnaast zal er een dag Ethiek
deel uit maken van het programma. Hieronder lees je welke trainer welk thema zal aansnijden.
Anne de Graaf zal dit project namens de academie coördineren.Voor vragen en overleg kun je met
hem contact maken via: anne@ta-academie.nl

Werkveld Psychotherapie: Persoonlijkheidsstoornissen
Moniek Thunnissen - psychiater en psychotherapeut - zal je een dag meenemen in de wereld van
persoonlijkheidsstoornissen. Iedere professional krijgt te maken met mensen die als bovengemiddeld
lastig ervaren worden. In het coachingproces, in de klas of trainingsgroep en in teams in organisaties
komen zij mensen tegen die extreem ongewoon en vaak hinderlijk (voor zichzelf en voor anderen)
gedrag vertonen. Inzicht in de wereld van persoonlijkheidsstoornissen − bekeken door een
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TA-bril − kan zeer behulpzaam zijn.
Werkveld Educatie: Leerfabrieken of …
Henk Tigchelaar − van origine muziekdocent en koordirigent − neemt je mee in de kijk die TA heeft
ontwikkeld op leren en ontwikkelen.Veelal wordt in educatie de metafoor van de fabriek (leerfabriek)
gebruikt. Het is bijzonder waardevol de landbouwmetafoor te onderzoeken als het gaat om
persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Wat je ook doet, coachen, counselen, managen, doceren
of trainen, samen nadenken over TA als radicale leertheorie is inspirerend.

Werkveld Counseling: Spiritualiteit in verandering
Bea Verzaal − counselor en opleider − heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het
onderzoeken van en werken met de existentiële lagen ‘onder’ de Transactionele Analyse. Een dag
verkennen en ervaren van belangrijke aspecten van spiritualiteit zoals bewustzijn, liefde, energie (in en
tussen deelnemers, in de groep en in de context) en van de relatie van deze aspecten met begrippen uit
de TA als ‘Physis’, Inner Guru’, ‘Spiritual Self ’ en ‘Third Self ’.

Werkveld Coaching: Strategisch coachen
Maarten Kouwenhoven − psycholoog en organisatiestrateeg − schreef een paar jaar terug zijn uiterst
succesvolle boek Strategisch Coachen, waarin hij zijn jarenlange ervaring als TA opleider voluit benut.
Coachen langs de mens-as en langs de taak-as kunnen, volgens Maarten slecht zonder elkaar. De
coachende coach, de coachende manager, de coachende leraar of trainer leren van Maarten een even
toegankelijke als praktische methodiek om coachend aan de slag te gaan.

Werkveld Organisatie: Het hybride script
Anne de Graaf − jarenlang organisatieadviseur − ontwikkelde een eigenzinnige kijk op het TA-concept
script. Je kunt gedrag pas snappen als je zowel het persoonlijk als het organisatiescript bestudeerd hebt.
Als je een organisatie binnen stapt, stapt op datzelfde moment de organisatie bij jou naar binnen. Wie zich
dat onvoldoende bewust is, mist de complexiteit die aan de wortel ligt van menselijk gedrag en slaat
de plank vaak mis. Net als je bij een hybride auto niet kunt zien of deze voortgedreven wordt door de
elektro- of de benzine motor, kun je bij een mens niet weten waarom hij of zij doet wat hij doet voordat
je persoon en systeem hebt onderzocht.

Ethiek: Een blijvend gesprek
Matti Sannen − afkomstig uit de gezondheidszorg − neemt je mee in een doorgaande dialoog over
de vraag wat aanvaardbaar en niet aanvaardbaar is. In welke TA-context je ook werkt, je zult merken dat
TA-professionals keer op keer vragen stellen die een ethische lading hebben. In zowel het schriftelijk
als tijdens het mondeling examen komt ethiek uitvoerig aan de orde. Niet omdat TA-ers heilige boontjes
zijn, maar omdat te leveren kwaliteit altijd door een ethische bril bekeken moet worden.
Deelname aan het totale programma van zes dagen (van 10.00 -17.00 uur) - dat plaatsvindt op de campus
van de TA academie in Soesterberg - vraagt een investering van € 1.390,-. Data vind je binnenkort op de
website van de TA academie: www.ta-academie.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne de Graaf of een van ondergetekenden!
De docenten van de TA academie,
Anne de Graaf,
Matti Sannen,
Henk Tigchelaar
Bea Verzaal
Moniek Thunnissen
Maarten Kouwenhoven
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Provocatieve coaching
Dubbele transacties in het Hoger Onderwijs
Hugo Luijten
Hugo Luijten (1969) is werkzaam als docent nieuwe- en contemporaine geschiedenis aan de Fontys Lerarenopleiding
Tilburg. Naast geschiedenis doceert hij ook sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie en communicatie en begeleidt hij studenten op stages of bij studieproblemen.
In de TA volgde hij opleidingen bij Sander Reinalda (Phoenix) in Utrecht en bij Nelly Micholt in Brussel.

Een aantal jaren geleden onderging ik in een
groepssessie Provocative Therapy van de
bedenker zelf, Frank Farrelly. Als je op Youtube de Farrelly-ﬁlmpjes bekijkt, ontkom je
niet aan een gevoel van plaatsvervangende
schaamte, dat zelfs vraagtekens zet bij de
ethische normen die Farrelly hanteert. Maar
alles wat ik daar zie, herken ik van mijn ‘eigen’
sessie bij deze excentrieke Amerikaan. Hoewel
hij tegen me tekeer ging als een ouderwetse
drilsergeant en plagerig, ja zelfs op pesten af,
bleef porren op mijn overgewicht (een kwestie die ik niet eens aangedragen had) voelde
ik mij absoluut niet beledigd of gekrenkt.
Ik voelde me zelfs met hem verbonden, op een
vreemde manier serieus genomen.
Alle ‘medeslachtoffers’ ervoeren hetzelfde en bleven aan de randen van de pauzes bij hem plakken
als een kleuter aan zijn favoriete juf. Al werd ik
wel wakker gepord. De thema’s die ik aangedragen had, verbeterden sindsdien. Ik ben zelfs mijn
overgewicht kwijt, hoewel dat op dat moment helemaal geen hulpvraag was. En zowel de hilarische
sessies zelf als het merkbare effect zetten mij ertoe
aan om het zelf ook eens te proberen. Niet op de
manier van Farrelly overigens. Die manier is als de
begeleidingsvormen van elke begeleider: net als
een oude handschoen, past die door jaren dragen
alleen aan je eigen hand.
De relatie tussen Provocatieve coaching en TA, zal
ik verderop in dit artikel uitdiepen met casuïstiek.
Maar eerst zal ik het provocatieve element zelf
toelichten.
Provocatieve coaching wordt ook in Nederland
met trainingen en workshops gepromoot. Maar
degene die het theoretisch het beste onderbouwd
heeft zodat allerlei valkuilen en misstappen uitblijven, is de Rotterdamse pedagoog Jan Ruigrok
(voorheen KPC, nu een eigen bureau Rigardus).
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Hij verbindt in het boek ‘Provocatieve Leerlingbegeleiding’ (en in trainingen op maat) het provocatieve met de TA.Vanuit TA bekeken, maakt de
provocateur gebruik van twee zaken: kruistransacties en Drama- en Krachtendriehoek.

Transacties
De provocatieve begeleider zit te grapjurken, doet
onverwachte interventies en brengt de coachee
constant in verwarring. Hiermee probeert hij te
bereiken dat die teruggeworpen wordt op zijn autonomie en voorkomt hij dat hij gaat Redden in
plaats van helpen. In TA-termen gaat dit vaak met
dubbele transacties. In gesprekssessies met provocatieve interventies, zijn er op het sociale niveau
heel vaak AK-VO (hulp)vragen die op hetzelfde
niveau vaak parallel beantwoord worden. Op psychologisch niveau worden ze echter gekruist of
vormen ze een hoek door VK-VK of KO-AK.
Uitkomst of op zijn minst doel is een V – V
dialoog die de ander tot meer autonomie aanzet.
De gekruiste VK of KO is dan hooguit de spiegel
die wordt voorgehouden. Geen doel op zich, maar
een middel dus.
Op deze manier sluit provocatieve begeleiding
ook aan bij het zeer lezenswaardige artikel dat
Bea Verzaal al in 1996 in de Strook schreef (Paradoxale interventies en Transactionele Analyse). De
waarschuwingen die toen al klonken (de techniek
is misschien scriptbevestigend, provocaties starten
altijd vanuit Ouder) zijn zeker ter harte te nemen.
Maar was het niet Berne zelf die zei dat bij transacties met een bijbedoeling, de bijbedoeling de
uitkomst bepaalt? Verder geredeneerd, als ik welbewust een dubbele transactie op een cliënt loslaat, dan redeneer ik dus vanuit Volwassene.
Ik analyseer, schat de situatie in, bedenk een mogelijke invalshoek of een concrete zin, allemaal om
de uitkomst te bepalen. In dit geval om de cliënt
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tot meer autonomie te bewegen en zo zelf tot
verandering te komen.
Maar rond verandering bestaat bij cliënten vaak
veel weerstand.Verzaal beschreef de Paradoxale
Interventie ook als een techniek die de coach in
staat stelt om met weerstand bij een cliënt om te
gaan. Ze baseert zich daarbij op de vier opties van
Thomas Weil rond weerstand: negeren, confronteren, interpreteren en gebruiken. Die lijn wil ik
graag doortrekken in dit artikel.
Ik kies er zelf voor om te provoceren wanneer de
coachee een masker opzet en vervalt in ineffectief
of scriptmatig gedrag. Ik provoceer dus graag om
te confronteren. De reacties zijn heel vaak verrassend. Sommige coachees vinden het helemaal niet
leuk dat er aan hun patronen gemorreld wordt.
Maar het korzelige sfeertje dat dan ontstaat kan
zeker ook een doorstart in de vastgeroeste patronen betekenen. Op dat moment gebruik ik dus de
weerstand van de coachee. Al bij al kan een beetje
dikke huid voor de provocateur dus geen kwaad,
al moet je je altijd afvragen of je verder gaat of
niet beter een andere methode kiest. Gelukkig valt
het kwartje bij de meeste cliënten tijdig en vinden
ze veelal dat hen op originele wijze een spiegel is
voorgehouden.
Je kunt beter niet provoceren als je niet lekker in
je vel zit die dag of als er op een of andere manier
wat boosheid nazindert. In zulke gevallen loop
je inderdaad een reëel risico zelf vanuit script te
opereren en dan werkt het absoluut contraproductief. Zelf provoceer ik nooit bij coachees met
een akelige of tragische achtergrond. Een studente
die gestalkt werd, een ander van wie net de vader
overleden was, etcetera. Dan zou provoceren terecht als zeer ongepast worden ervaren.

Basisvoorwaarden
Maar in veel andere gevallen kan er volop geprovoceerd worden. De provocatieve coach voldoet
aan de drie basisvoorwaarden voor ieder die effectief en ethisch verantwoord coacht:

voor de coachee. Die kan zich ook veel moeilijker
verschuilen achter zijn begeleider en een Spel als
‘Wat bent U Toch Geweldig Professor’.
2

De provocateur gelooft in zijn eigen kracht, is
niet afhankelijk van het oordeel van anderen over
hem of haar. Hij is niet bang dat anderen hem een
‘rare’ of een ‘mafkees’ vinden. Zo duurt het een
tijdje voor collega’s begrijpen wat je doet en sommige begeleiders ervaren dit als een risico.
De collega’s trouwens ook. Zolang je de provocaties echter uit Volwassene start, kan er weinig
gebeuren. Als ik me een dagje wat minder voel,
provoceer ik niet.Voor je het weet zit je vanuit
KO provocaties af te vuren en die komen gegarandeerd verkeerd aan. Je bent dan zelf een Spel
begonnen, en ‘Nu Heb Ik Je Ellendeling’ is maar
één van de valkuilen.
Het geloof in eigen kracht van zowel de provocateur als de coachee, zorgt voor ‘echte’ empathie.
Dit effect is vooral te merken als ik studenten heb
die erg sociaal wenselijk antwoorden. Die oppervlakkigheid verveelde me zodanig, dat ik vroeger
wel eens moest oppassen niet in slaap te vallen
tijdens een obligatoir studievoortgangsgesprek.
Geen greintje empathie dus, hooguit een geveinsd
slap aftreksel. Tegenwoordig provoceer ik kort een onvolgroeide brandnetel in het voorjaar, meer
niet – en krijg ik oprechte belangstelling in de
student tijdens het gesprek dat vanaf dan ontstaat.
3

De provocateur past volop humor toe. Uit de
aard der zaak is dat vaak volkomen impulsief en de
provocateur geeft zich daarmee aardig bloot. Het
gevoel van warmte en verbondenheid dat je hebt
als je vrienden of familie op een leuke manier
provoceert, ervaar je binnen de kortste keren ook
met de mensen die je coacht. Dat is ook meteen
het paradoxale waar de provocatieve begeleiding
van is doortrokken: door een spel te spelen en het
masker van de hofnar op te zetten, heeft de coach
zijn professionele masker afgezet. Daardoor is hij
professioneler dan ooit, want hij helpt mensen
werkelijk bij hun persoonlijke groei.

1

De provocateur gaat uit van de kracht van
de Ander. Het mooie hiervan is dat wanneer de
coachee persoonlijke groei ervaart, dit (schijnbaar)
gebeurt ondanks de coach en niet dankzij de
coach. Daarmee zijn alle credits voor het succes

Casuïstiek
Hieronder wat casuïstiek van een aantal provocatieve technieken, waarbij ik zowel de techniek als
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het effect benoem. Zoals hierboven al uitgelegd
bestaat Provocatieve Coaching vooral uit dubbele
transacties: het stroken van het Rebelse Kind
(alleen in het tweede voorbeeld Aangepast Kind)
met als bijbedoeling dat de Coachee zich verzet
tegen de coach, dus gaat veranderen.
‘Houden zo, dat is geweldig!’
S: (in een ‘brandmail’) Beste mr. Luijten,
(…) In de groep waar ik nu bij onderwijskunde zit,
ben ik een soort van 5e wiel. Mijn vrienden zitten in
groep 1. Daar zitten mijn studiegenoten met wie
ik ook perfect kan samenwerken. Binnen de groep
waar ik nu zit, zijn al subgroepen waar mijn vrienden dus niet zitten... Dit vind ik heel erg vervelend.
Prettig weekend!
Met vriendelijke groet,
Egbert
H: (reply) Hi Egbert,
Het vijfde wiel geeft de wagen meer vaart! Een
mooie uitdaging om tijdens één college van vier
uurtjes per week andere studiegenoten te vinden!
Door deze maatregel leer je dus alle studenten heel
goed kennen en krijg je misschien meer vrienden
dan je aan kunt. Is je kamer wel groot genoeg voor
een verjaardagsfeest voor al die mensen? En word
je niet moe van het zwaaien naar bekend volk op
straat? Je verschijning zal door heel het instituut
opgemerkt worden en in de gangen ﬂuistert men
‘hé, daar heb je die bekende..!’ Nog meer vrienden
dus. Tegen die tijd kun je trouwens beter Ahoy’
afhuren voor je verjaardag… En dat allemaal door
ons! Ik weet dat je overmand door ontroering over
zoveel goedheid geen bedankje over je lippen krijgt.
Slik het maar eﬀe weg jongen, komt helemaal
goed.
Groetjes en een prettig weekend,
Hugo
PS: als je van zins zou zijn mij op je verjaardag uit te
nodigen: ik drink alleen Jupiler. Moet te regelen zijn
in Ahoy, toch?
Techniek Houden zo, dat is geweldig!
Beoogd
eﬀect
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Deze student ontkent zijn eigen kracht,
wordt Slachtoﬀer en wil dat je hem Redt.
Als je dat zou doen, ontken je zijn kracht en
ontneemt hem zijn autonomie.
Hij realiseert zich dat hij het echt zelf zal

Beoogd
eﬀect

moeten aanpakken en als hij dat doet, zet
hij de eerste stap in de richting van groei

Ridiculiseren
Provocatieve technieken zijn ook zeer geschikt
voor de begeleiding van studenten die vastgelopen
zijn in hun stage, onregelmatig reageren of louter
sociaal wenselijke taal gebruiken. Eerst een voorbeeld van een student die ‘naar de bekende weg’
vraagt. Daar zit vaak wat onzekerheid achter, die
je als docent-begeleider snel paternalistisch, onverschillig of zelfs geïrriteerd af zou kunnen doen.
S: (in een mail) (…) Mijn vraag is dus of het klopt
dat beide cijfers voor 50% meetellen en zo ja, behoort mijn eindcijfer dan geen 10 te zijn?
Zoals gezegd schaam ik me er dus een beetje voor
dat ik het durf te vragen, omdat het toch wel onbeleefd is om naar een hoger cijfer te vragen (en
redelijk arrogant) gezien het eindcijfer immers al
een 9 is.
Vriendelijke Groeten,
Nicole
H: (reply) Hi Nicole,
Ik, die als een eenzame adelaar, op duizelingwekkende hoogte zweef, ver boven het onnozele gepruttel van ‘de mensen’. Ik, die meer kennis in het
veertje van zijn linkervleugel (ik blijf een aderlaar
hè) heb, dan…kom…hoe heet ‘ie…eh…verdomme…hoe heet ‘ie nu weer…grrr…o ja: Professor
Altzheimer in zijn hele lichaam. Ik, die lijdzaam
moet toezien hoe heel het onderwijs naar de knoppen gaat en dagelijks vergiftigd dreigt te worden
door het hersenloze gezwatel van dat…dat…dat,
ja gewoon: dat. Van die enorme ﬁguur dus, heb je
een 9 gekregen. Knarsetandend (hebben adelaars
tanden?), met bloedend hart en pijnlijk geweten,
maar toch. Ik moest van de directie. Liefst geef ik als
voldoende slechts een 5,5. Enkel voor de allerbeste
studenten, dat spreekt. Maar ja, ik moest dus in
jouw geval een hoger cijfer geven. Maar waar ze
me nooit toe kunnen dwingen: een 10 (tien) geven,
dat goddelijke getal, het getal met een eigen esthetiek, de bijna volmaakte perfectie (dat pootje aan
die 1 bevalt me persoonlijk niet helemaal, maar
goed, een mens moet iets te wensen overhouden,
nietwaar), de…enﬁn, dat allemaal dus, te geven
aan iemand die niet 100% alles helemaal totaal
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volledig perfect superformiweldigeindevandekolosachtig goed heeft. En gelukkig is dat ook deze
keer niet gebeurd, al heb ik de directeur in het op dit
punt nogal heftig verlopen functioneringsgesprek,
ervoor aan één been uit het raam moeten hangen,
terwijl ik begon haar langzaam doch nadrukkelijk
te wurgen. Een prestatie die alleen al de onmetelijke capaciteiten die ik bezit, maar weer eens
demonstreert.
Gegroet,
Hugo
PS: ;-)
S: (idem) Hallo meneer Luijten (of machtige
adelaar?),
Haha, dank voor deze hilarische en vooral
informatieve uitleg.
Ik begrijp het volkomen en zegen mij gelukkig
met het feit dat ik een 9 heb en geen 5,5.
Vriendelijke Groeten,
Nicole
Techniek Ridiculiseren (met een glimlach)
Beoogd
eﬀect

Nicole wordt eigenlijk ronduit beledigd en
in haar reactie lees je dat het ‘muurbloempje’ dat aanvankelijk zichzelf-verontschuldigend door het leven gaat, verandert in een
vriendelijke open vrouw met wie je graag
communiceert.
Je kunt zo’n verzoek met een beleefd standaardmailtje afhandelen. Je kunt de studente uitnodigen voor een gesprek, het tentamen nog een keer bekijken of het laten
inzien, de Examencommissie inschakelen
en haar de 10 zelfs geven. Maar gezien haar
reactie was de boodschap ‘ik gun iedereen
het allerbeste, maar een 10 moet je verdienen’ helder en duidelijk. En kennelijk op een
manier die de studente nog leuk vond ook.

S: ~ mailverslag met holle frasen over voetbalwedstrijd ~
H: Ok! Je bent nog een paar zaken vergeten. Het
aantal teams, de regels van het knock-out systeem,
de rugnummers (én de namen natuurlijk) de kleur
van de shirtjes en als ze allemaal een shirtje van
school hebben: de kleuren van dat lullige bandje
dat ze dan om hebben. De grootte van de sportzaal, de aanwezigheid van tribunes, de naam van
de moeder van de vrouw van de gymleraar, welk
weer het die dag was en last but not least alle
uitslagen van de wedstrijden. Hoe kan ik je anders
goed begeleiden!?
S: Je vindt het voetballen met de kinderen kennelijk
onzin. Maar in het speciaal onderwijs is het juist
extra van belang dat je met kind in contact komt.
Dan heb je meer ingangen om de leerling te motiveren of ergens op aan te spreken.
H: Nee hoor, integendeel. Ik denk dat dit heel belangrijk is! Alleen, je vertelde drie alinea’s lang alleen zaken die er ‘niet echt’ toe doen. Je reactie nu,
daar zat ik op te wachten. Goed!
Techniek Ik ben nog erger dan jij!
Als de ander sociaal wenselijk reageert,
zeurt, irrelevante zaken aandraagt, wees
dan sociaal wenselijker, zeurderiger en irrelevanter dan de ander, net zo lang tot hij
het zat wordt én serieus wordt.
Ook hier zie je dat de begeleider ongecensureerd, maar selectief reageert vanuit de
irritatie die in zijn ogen de ‘bla bla’ oproept.
Beoogd
eﬀect

Deze ‘zeurende’ student reageert geprikkeld
en de ondertoon is ‘Ik wil wel serieus genomen worden’.
‘Graag’, zegt de provocatieve coach, ‘maar
dan wil ik dat jij mij serieus neemt’.

Ik ben erger dan jij bent!
Een student die stage loopt op een school voor
moeilijk opvoedbare kinderen, komt maar niet
‘to the point’. Hij vertelt in een verslag van alles
over zijn stage maar blijft hangen in sociaal wenselijk ‘HO-jargon’, waarvan hij gemakshalve maar
aanneemt dat de begeleider het belangrijk vindt.
Hij schrijft over de organisatie van een voetbalwedstrijd, dat hij scheidsrechter was, hoe het
knock-out systeem was georganiseerd enzovoort.

Het is nog veel erger dan je denkt!
S: (deel van een mailverslag) Bij een van mijn lessen
aan die klas moest ik een leerlinge helpen en rook
zij sterk naar wiet. Dit gaf ik aan in de docentenvergadering en het werd erkend als een belangrijk
punt om in de gaten te houden. Toen dat punt was
afgehandeld zei de directeur dat de voetbalwedstrijd…-vervolg verslag-
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H: (reactie per kerende mail) Wiet?! Daar heb je het
al, galg en rad! De lokroep van de straat, langharig
werkschuw tuig, janhagel! Het is natuurlijk wel
een punt om ‘in de gaten te houden’, maar anderzijds…investeer beter in goedwillende leerlingen.
Zitten die daar trouwens wel? Of maakt het methadonbusje een omweg via de school? Niet dringen
jongens, er is genoeg voor iedereen…hahahaha.
Maar goed, genoeg gelachen. Je had het misschien
beter voor je kunnen houden. Nu moet je misschien
ook nog in actie komen voor dat stuk onbenul.
En dan: wie niet horen wil, moet maar voelen. Jij
hebt haar dat spul toch niet gegeven? Wel, eigen
verantwoordelijkheid en consequenties dragen zeg
ik altijd maar.
S: (reactie op mijn reactie per kerende mail) Ik weet
niet zo goed wat jij over de gemiddelde leerling in
het LWOO denkt, maar mijn beeld is niet negatief
in ieder geval.
H: (idem) Dat van mij ook niet hoor. Alleen vond
ik je beschrijving erg laconiek en sociaal wenselijk
geformuleerd in Hogeschool-jargon. Ik dacht: ik
doe er eens een schepje bovenop! Kennelijk heeft
dat geholpen, nu kom je met info waar ik iets mee
kan. Ik proef een eerlijke bezorgdheid over je leerlingen, klopt dat?
S: (idem) Loopt over’ met voorbeelden van 12-jarigen die ‘street wise’ zijn, zelfs harddrugs gebruiken,
het traject dat de school vervolgens ontplooit, de
hulpverleners die worden ingeschakeld, de implicaties op de andere leerlingen etc.
Techniek Het is nog veel erger dan je denkt
Beoogd
eﬀect

Door het probleem op te blazen naar
groteske proporties, ‘wankelt’ de student
even.
In die schemerzone ontsnapt hem heel
even iets dat niet sociaal wenselijk is;
kritiek op de docent-begeleider.
Uit die kritiek blijkt juist de betrokkenheid
van de student met de problemen van zijn
leerlingen.
Door mijn niet-provocatieve schouderklopje dat volgt (weer verwarring) moet hij
kiezen: of overeind blijven, of zijn masker
loslaten.
Gelukkig kiest hij voor het laatste.
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Doen door niets doen
S: (In een door mij gevraagde aanvulling op een
veel te kort mailverslag) Bij de leerlingbespreking
heb ik mij ook actief ingezet door te notuleren.
Er was niemand voorhanden die dit normaal gesproken doet. (Vervolgens letterlijke verslag/besluitenlijst van de vergadering bijgevoegd).
H: (reactie per kerende mail): Nee, daar heeft nooit
een hond zin in, in notuleren. Goed dat ze een gek
gevonden hebben die er weer ingetuind is.
S: (idem) Ja maar ik was niet erg bekend met notuleren, had het niet eerder gedaan.
H: (idem) Ik zag inderdaad eigenlijk al meer het
ﬁlosoferende type in jou. Je weet wel, iemand die
zo’n vergadering met een mysterieuze verwijzing
naar Camus of Houellebec toch maar mooi op een
ander spoor krijgt…dat jij uit de ivoren toren wil
afdalen om het klein grut hun prietpraat te gaan
zitten noteren…respect jongen, respect!
S: (idem) Maar het ging best goed! Zo heb ik me
aan de collega’s van mijn goede kant laten zien.
H: (idem) Haren netjes in de scheiding en een
mooie stropdas om?
S: (idem) Ik begrijp echt niet waar u naartoe wilt,
ik moest het toch aanvullen? Wat moet ik er dan
van zeggen? De vaste notulant moest zelf nog les
geven, vandaar dat er niemand was om te notuleren. Als ik mijzelf dan nuttig kan maken, doe ik dat
graag.
H: (idem) Ik beken dat mijn opmerking ﬂauw was.
Maar als je het nu terugleest, vind je het dan zelf
ook niet een beetje sociaal wenselijk? Het lijkt alsof
je iets wil opschrijven om mij een plezier te doen.
Dat hoeft echt niet. Als je ergens mee zit mag je
daar uitgebreid verslag over doen, ik maak echt
graag tijd voor je.
S: (idem) Ik heb het niet sociaal wenselijk bedoeld
hoor. Maar ik wilde na mijn stage graag op deze
school werken want er is een vacature. Dus wilde ik
mijn beste beentje voorzetten, want ik voel dat dit
wordt verwacht. Maar nu weet ik niet zo goed
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of ik die baan eigenlijk wel wil want ik wil ook niet
als loopjongen gebruikt worden. (verslag eindigt
met allerlei klusjes die hij moest doen op zijn stage:
video’s overzetten op cd-rom, toetsen kopiëren, elke
dag surveillance in de aula enz.).
Techniek

Doen door niets doen

Beoogd
eﬀect

De initiële aanvulling was lapwerk. Luiheid? Gemakzucht? Ander thema waar hij
bang voor was? Ik wist het niet, maar ik
wist wel dat ik dit niet wilde. Vaak zie je dat
hoe minder de Ander doet, hoe harder de
coach gaat werken. Als provocateur doe
ik in zulke situaties eerder steeds minder,
zodat de ander in beweging komt. Of moet
komen. Bij deze student stootte ik onverwacht ook nog op een echte hulpvraag.
Cadeautje voor de provocateur?

Onzinnige adviezen
Met name bij studenten die veel langer aan het
instituut staan ingeschreven dan de studie daadwerkelijk duurt, zie je vaak Slachtoffergedrag. Ze
kunnen het niet, ze weten het niet, ze hebben het
niet gehoord, etc.
Wat iemand er ook toe beweegt om achtstejaarsstudent te willen zijn, als er geen hulpvraag is
kan ik niet veel voor ze doen. Hooguit kan ik de
spaarzame keer dat ze mailen of contact opnemen
mijn best doen om ze zo autonoom mogelijk te
laten handelen.
Vragen over oude literatuurlijsten of cursusinformatie (‘Waar ging die cursus ook alweer over?’)
komen bij dit soort cases vaak voor. Ik mail dan
altijd een bestandje dat de naam van de cursus in
kwestie draagt, Politieke Geschiedenis 19e eeuw of zo.
In werkelijkheid zijn het een paar hoofdstukken
Alice in Wonderland (op internet is alles te krijgen),
Faust van Goethe of Van de vos Reynaerde. Die
laatste staat klaar just in case, want ik heb ‘m nog
nooit hoeven mailen. Meestal melden ze uiterlijk
vanaf Faust “Ok, begrepen, ik heb het al zelf van
de website gedownload”.
Techniek

Alleen onzinnige adviezen

Beoogd
eﬀect

Zorgen dat helpen geen Redden wordt. De
student is een volwassen mens. Intelligent
ook nog anders zat ‘ie niet bij ons. Hij is dus
goed in staat om zelf even te kijken waar

Beoogd
eﬀect

hij zijn spullen moet halen. Dat miskennen is
de mens achter de student miskennen.
Als het inderdaad niet meer voorhanden is
help ik per omgaande. In alle andere gevallen provoceer ik. Met Alice dan wel, dus het
blijft vriendelijk.

Terugblik
Met dit artikel wil ik aantonen hoe provocatieve
begeleiding kan werken. Waarschijnlijk is het voor
u een totaal ongeschikte manier van begeleiding
omdat het u - zoals genoegzaam bekend in
familie- en vriendenkring - aan nodige humor en
relativeringsvermogen ontbreekt. Daarbij realiseert
u zich als geen ander dat mensen die u begeleidt
op de allereerste plaats warmte, empathie, erkenning en daadwerkelijke steun nodig hebben.
U vraagt zich zelfs af hoe het mogelijk is dat dit
soort flauwiteiten in een gerenommeerd tijdschrift
terechtkomen.
Gelukkig weet u dat echte coaches zich niet laten
meeslepen door gevoelens van irritatie die anderen bij hem kunnen oproepen. Daarbij, echte
coaches hebben nooit last van patroonmatig, ineffectief gedrag van Anderen of zichzelf.
Mocht u - tegen beter weten in - toch aan de slag
willen met provocatieve begeleiding, experimenteer dan vooral in de meest extreme situaties,
tijdens functioneringsgesprekken met uw leidinggevende, partners die dreigen de relatie definitief
te breken of met studenten die beweren er een
eind aan te maken. Of stap op een groep blowende Marokkaanse jongeren in het winkelcentrum
af. Of klinkt dat weer te stigmatiserend? Goed,
dan mag het ook bij een groep blowende Mexicaanse jongeren zijn, in een achteraf-steegje.
Hoe dan ook: alleen watjes beginnen te experimenteren in veilige situaties met luie studenten of
coachees die zich zelf kleinzielig houden.
Wat u ook doet: kijk uit! Voor u het merkt, wordt
uw werk er een stuk leuker op en bent u straks
diep teleurgesteld dat u maar tot uw 67ste mag
werken! Maar ja, gemiddeld genomen zijn er alleen uitgebluste docenten en gefrustreerde coaches. En die zijn niet zo veranderingsgezind, dus
er zal wel weer niets van terechtkomen. En de
collega’s die het proberen, maken er vast toch
weer een janboel van om van te huilen.
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Bedrijfsintegriteit
Diagnose, advies en uitvoering
Ontwikkelen van integer gedrag in organisaties
Maarten Kouwenhoven, psycholoog
Integer willen we allemaal zijn. Dat geldt ook voor bedrijven.
In een zaal met honderden ondernemers stelt de spreker de vraag: “We van u werkt er in een integere
organisatie?”
Niemand steekt zijn hand op.
Integere bedrijven bestaan niet. Net zo min als de ideale werkplek, de ideale echtgenoot, de ideale
schoonzoon of de ideale kinderen. Integriteit is dus meer een wens dan een realiteit.
Dan nu het positieve nieuws: Integriteit is iets wat je kunt ontwikkelen. Het is geen eigenschap zoals
intelligentie. Het is ook geen competentie maar het is een manier van omgaan met elkaar en met het
milieu. Integer gedrag wil zeggen dat je jezelf, de ander en de wereld waarin we leven, heel houdt.
Dat betekent dat je tegen de buurvrouw zegt dat ze een lief kindje heeft als ze vraagt of je haar baby
mooi vindt. Terwijl je alle babies lelijk vindt en die vanhaar dus ook. Integriteit is een onderdeel van
de zorgplicht van ouders, docenten en leidinggevenden en ook voor je buurvrouw.
Als integriteit iets is wat tussen je oren zit en uit je handelen moet blijken, dan hebben we het over
het vakgebied van de psychologie. Opvallend is dat in de literatuur nauwelijks iets over integriteit
geschreven is vanuit de gedragsbeinvloeding. Daar wil ik met dit artikel een aanzet toe geven.
Leidinggevenden vragen om concrete handvatten hoe zij de integriteit op de werkplek kunnen
ontwikkelen. Als aanvulling op de regelgeving. Die handvatten staan in dit boek. Geschreven vanuit
de Transactionele Analyse, een persoonlijkheids,- en communicatiemodel ontwikkeld door Eric Berne.

Inleiding
Autonomie is voor veel mensen het hoogste goed
om te bereiken. Dat wil zeggen dat je zelf sturing kunt geven aan je leven, rekening houdend
met de overige weggebruikers. Ze gaan ervoor in
therapie, laten zich coachen, volgen cursussen en
trainingen.
Autonome mensen hebben zich losgemaakt van
knellende verbanden met vroeger, zij kennen hun
mogelijkheden, hun grenzen en ontwikkelen hun
capaciteiten. Zij dragen bij aan de ontwikkeling
van zichzelf, van anderen en van de maatschappij.
Voor organisaties geldt ook een hoogste goed en
dat is integriteit. Integriteit wil zeggen dat een organisatie zelf sturing geeft aan de doelstellingen en
rekening houdt met de maatschappelijke context.
Integere organisaties hebben zich, net als autonome mensen, los gemaakt van knellende verbanden van vroeger, zij kennen hun mogelijkheden,
hun grenzen en ontwikkelen hun capaciteiten. Zij
dragen bij aan hun eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van hun werknemers, de ontwikkeling
van andere organisaties en van de wereld waarin
we leven. Op die manier zorgen zij voor heelheid,
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de heelheid van zichzelf, van de anderen en van
het milieu. Integriteit is de basis voor duurzaamheid van people, profit en planet.
Het bereiken van autonomie en van integriteit
gaat niet vanzelf. In je opvoeding krijg je regels en
procedures mee om zelfstandig te functioneren.
Maar later, als de omstandigheden veranderen,
kunnen die regels je autonomie vaak beperken.
Organisaties formuleren regels en procedures
waardoor de organisatie kan groeien. Later, als de
omstandigheden veranderen, kunnen diezelfde
regels ertoe leiden dat de groei afneemt.
In dit artikel beschrijf ik een methode om integriteit te ontwikkelen. Het sluit aan bij het artikel
‘Bouwen aan een integere samenleving’ (Kouwenhoven, 2011). Dat artikel was meer theoretisch van
aard en verwees naar de literatuur. Dit artikel gaat
meer over de toepassing van de theorie aan de
hand van een casus. Om terugbladeren te voorkomen worden delen van de theorie herhaald.
De casus
Wim Sonneveldt zei ooit: “opvoeders zijn stakkers
die in het duister tasten”. Zo voel ik me ook vaak
dacht de leidinggevende toen hij die uitspraak
hoorde.
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Hij is als leidinggevende verantwoordelijk voor een
afdeling met 40 medewerkers.
Twee weken geleden heeft hij een medewerker, die
tijdens zijn werk naar pornosites keek, geschorst.
De termijn van de schorsing is aanstaande maandag afgelopen. De medewerker heeft dan het recht
om weer terug te keren op het werk. Daar voelt de
leidinggevende niets voor. Er is al veel te veel onrust.
Hij wil de arbeidsovereenkomst laten ontbinden via
de kantonrechter.

Leidinggevenden worden dagelijks geconfronteerd
met ethische dilemma’s. Wat is goed om te doen?
En voor wie is dat goed? Hoe voorkom je schade
in de vorm van arbeidsconflicten, roddels, verziekte werksfeer, verzuim en personeelsverloop?
Hij zegt: ”Ik heb de plicht om voor een veilige en
integere werkplek te zorgen. Dat heb ik gedaan
door die werknemer te schorsen. Maar nu weet
ik het even niet meer.”

Ontwikkelen van integriteit is fasencontingent
Bedrijven willen zich net als mensen in positieve
zin ontwikkelen. Die ontwikkeling verloopt in
fasen. Iedere fase kent fasenspecifieke problemen,
taken en behoeften. Als de taak is geleerd, het
probleem is opgelost en de behoefte is bevredigd,
dan volgt de volgende fase.
Advies
Op grond van de diagnose geeft de deskundige
een strategisch advies. Een strategie is niet probleemgericht, maar doelgericht. Hij zal dus
vragen: wat stelt u zich ten doel en hoe is dat
doel te bereiken?
Bouwen aan een integere organisatie
Als opvoeders geef je het goede voorbeeld en
wacht je ook niet tot een kind steelt. Dan ben je
te laat. Dan reageer je normatief met straf als
sanctie. Dat is niet erg didactisch.Vanuit de cybernetica, de leer van de bestuurskunde, reageer je
dan feedback en error controlled.
Het is beter om ook feedforward te reageren.
Dan leg je de waarden van te voren uit en als het
kind toch steelt, dan vraag je je af: wat kan ik als
opvoeder het kind laten doen zodat de schade
wordt hersteld. Dan reageer je niet alleen vanuit
strafrecht maar ook vanuit herstelrecht.
De meeste organisaties kennen een verzuimbeleid,

een verzuimprotocol en verzuimgesprekken.
Datzelfde is mogelijk op het gebied van integriteit: formuleer een integriteitbeleid, vertaal dat in
protocol en zorg dat leidinggevenden integriteit
tot een vast onderdeel van een functioneringsgesprek maken.

De diagnose
Voor een diagnose heb je een theoretisch model
nodig en een deskundige die dat model kan toepassen. Die deskundige onderzoekt de integriteitschending en plaatst dat in de context van de
theorie. Op die manier stelt hij een diagnose.
Dat kan zijn een diagnose van:
de persoon (die medewerker is seks verslaafd,
of de leidinggevende is neurotisch)
de werkrelatie (de leidinggevende vindt de
medewerker een irritante man en gaf hem een
saaie klus.Vervolgens ging de medewerker uit
verveling porno kijken)
van de organisatie (de organisatie handelt nalatig door die websites niet af te sluiten).
De directie is er van uitgegaan dat het een individueel probleem is. Zij hebben de medewerker op
verzoek van de leidinggevende geschorst. Zij bestrijden het probleem door de regels te handhaven
en de overtreder als straf te verwijderen. Dat is een
menselijke reactie. De enige die in Nederland mag
straﬀen is de rechter. De vraag is of de reactie ook
professioneel is. Wie is hier nu niet integer?

Het diagnostische model
Diagnose wil zeggen dat je het symptoom plaatst
in een bredere context.Voor het stellen van een
diagnose heb je kennis nodig. Bijvoorbeeld kennis
van stoornissen. Met die kennis wordt getoetst of
er sprake is van een ziekte of een gebrek.
Dat doet de dokter in de spreekkamer en de
monteur doet dat in de garage.Bij een diagnose
stel je vier vragen:
1

Wat zijn de feiten?

2

Wat is het probleem?

3

Wat is het doel?

4

Welke actie is nodig om dat doel te bereiken?

De feiten
Bij de feiten maak je onderscheid tussen
aannames en feiten. Een feit is iets waar we het
met elkaar over eens zijn.
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Het klopt inderdaad dat de medewerker porno
heeft gekeken. Dat geeft hij ook toe.
Hij verveelde zich en is gaan surfen op het internet.
Toen kwam hij een pornosite tegen. Vervolgens
heeft Miep zich eraan gestoord. Ze liep niet door
maar is blijven kijken. Daarna is ze, (met blosjes op
haar wangen) naar de leidinggevende gegaan om
dit voorval te melden. Ze heeft de medewerker niet
zelf aangesproken.

gepest. De actie van het schorsen was dus niet erg
SLIM. Het bezoek aan huis kon dat niet herstellen.

Effectiviteit
De effectiviteit van een actie is de uitkomst van
de kwaliteit (K) op de taak as en de acceptatie (A)
ervan op de mens as: E = K x A.
HOE: SLIM (A = mensgerichte, sociale waarden)

Het probleem
Een probleem is een feit waar je last van hebt.
De leidinggevende vertelt dat hij boos was op de
irritante medewerker en vanuit die boosheid heeft
hij de medewerker geschorst. Voor hem was de
maat vol. Hij is nu wel van zijn boosheid af, maar
nu is er sprake van een nieuw probleem.
Er volgt een juridische procedure. Er komt een vacature en een werving en selectieprocedure. Er is een
verlies van kennis en ervaring die de medewerker
de laatste jaren heeft opgedaan. Het arbeids
klimaat wordt er niet veiliger op. Collega’s praten
erover. Sommigen zijn voor de schorsing, anderen
zijn het daar helemaal niet mee eens. Er ontstaan
bondjes en discussies.

Het doel
Een doel is een vast punt waarop je je gedrag
afstemt. Een doel is het WAT op de taak-as.
Een doel moet dan SMART zijn. Dat staat voor:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden.
De leidinggevende zegt: “Wat ik wil is een veilige en
integere werkplek voor mijn medewerkers en voor
mezelf.” Nu vraag ik me af of mijn doel wel SMART
genoeg is.

De actie
Een actie is de beweging naar het doel totdat je
er bent. Het gaat om de toegewijde reis. Tijdens
de reis ga je SLIM met elkaar om. Dat wil zeggen:
Sociaal, Liefdevol, Integer en Milieubewust.
De actie is het HOE op de mens as.
De leidinggevende heeft de medewerker thuis bezocht. Dat is SLIM. Daar is hij geschrokken van de
consequenties voor de betrokkenen. De echtgenote
was ontdaan. Ze was heel boos over de schorsing.
De buren hebben vragen gesteld en de kinderen
worden op school met het gedrag van hun vader
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WAT: SMART
(K = taakgerichte, economische waarden)
Figuur 1 Actie en doel

De theorie
De Transactionele Analyse (TA)
De Transactionele Analyse is een persoonlijkheids,- en communicatiemodel waar een normen,- en waardensysteem een duidelijke plaats
heeft. Eric Berne, de grondlegger van de TA,
maakte onderscheid tussen De Ouder, de Volwassene en het Kindsysteem die samen de persoonlijkheidstructuur van een mens of de ‘corporate
structure’ van een organisatie vormen.
O

Oudersysteem: waarden en normen
Visie / missie niveau

V

Volwassene systeem: logica
Strategisch niveau

K

Kindsysteem: Behoeften en gevoelens
Operationeel niveau / passie

Figuur 2 Egosystemen volgens Eric Berne

Leiding geven doe je vanuit je Ouder
Leiding geven doe je vooral vanuit je Ouder. Leidinggevenden hebben een zorgplicht, net zoals
ouders of leraren een zorgplicht hebben voor kinderen. Leidinggevenden zijn dus, net als opvoeders, verantwoordelijk voor een veilige en integere
werkplek. Dit didactische aspect hoort bij leidinggeven en kent specifieke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en specifieke vaardigheden.
De leidinggevende ontdekt nu dat hij door de
schorsing niet vanuit zijn Ouder, maar vanuit zijn
Kindsysteem heeft gereageerd. Hij was boos
omdat hij zich genegeerd voelde. Vroeger had hij
dat gevoel ook als hij niet mee mocht doen met
zijn oudere broer. Hij is leidinggevende geworden
omdat hij dacht dat hij er dan wel bij zou horen.
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De opbouw van het Oudersysteem
Als leidinggevende heb je twee sturingsysteem in
je Oudersysteem tot je beschikking:
1

2

Fasencontingentie
Het ontwikkelen van integriteit vindt plaats in de
volgende vier fasen.

De Kritische Ouder (KO) met een systeem
van normen. Dat systeem is ‘error controlled’
en komt in actie met kritiek of straf als er een
fout wordt gesignaleerd. Net zoals je een
boete krijgt bij een verkeersovertreding.
Het is bedoeld om normen te handhaven.

1

De Zorgende Ouder (ZO) met een systeem
van waarden. Dat systeem is ‘information controlled’. Het is bedoeld om waardevol gedrag
te bevorderen door middel van beloning. Net
zoals dolfijnen getraind worden om door een
hoepel te springen in het Dolfinarium. Met
een visje als beloning.

4

Het Oudersysteem ziet er als volgt uit:
Kritische Ouder
Linker hemisfeer
Digitaal
Feedback gericht
Error controled
Normen

KO

ZO

Zorgende Ouder
Rechter hemisfeer
Analoog
Feedforward gericht
Information controlled
Waarden

Figuur 3 De Kritische en Zorgende Ouder

De Ouder kan ook worden verdeeld in een onderste en een bovenste helft:
De onderste helft is gericht op het bestrijden
van het negatieve deel van de mens (-).
Het bovenste deel is gericht op het bevorderen
van het positieve deel van de mens (+).

Positief gedrag bevorderen 2. KO+

Positief

3. ZO+

Negatief

Negatief bestrijden

1. KO-

4. ZO-

Figuur 4 Bestrijden van het negatieve/bevorderen van het positieve

Het ontwikkelen van integriteit bestaat uit vijf
fasen: Als we deze twee indelingen samenvoegen
ontstaat het volgende beeld

Fase 2

Fase 3

Fase 1

Fase 4

Figuur 5 Het besturingsmodel vanuit het Oudersysteem

2

3

5

Preventie door Risck control: bestrijden van
wat je niet wilt: veiligheidsnormen
Correctie door Compliance: bevorderen van
positief gedrag: gedragsnormen
Commitment: bevorderen van positief gedrag:
gemeenschappelijke waarden
Morele weerbaarheid door Impuls control:
bestrijden van wat je niet wilt: beheersen van
interne impulsen
Integratie: het geheel is meer dan de som der
delen

De vier onderdelen van het Ouder vormen samen
een systeem. Net zoals dat bij een vierspan het
geval is. De koetsier op de bok zorgt ervoor dat de
vier paarden een geïntegreerd systeem vormen.
Je hebt trekpaarden en stuurpaarden.
De trekpaarden span je eerst in, daarna stuurpaarden. Die lopen voorop. Alle vier de paarden
moeten in gelijke mate ieder op hun eigen
manier worden aangestuurd. Als er een paard
overheerst, dan gaat dat ten koste van de andere
paarden. Ze moeten elkaar aanvullen. Dat is de
verantwoordelijkheid van de koetsier. Daardoor is
het geheel meer dan de som der delen.

Integriteitbeleid
Hoe vertaal je deze theorie in een beleid, net zoals
een verzuimbeleid?
Een beleid is gebaseerd op een visie en een missie.
Het protocol dat daaruit voortvloeit, is gebaseerd
op een strategie en het gesprek dient op tactisch
en operationeel niveau plaats te vinden.
Een beleid geeft antwoord op de waartoe vraag.
In het beleid formuleer je wat je wel en wat je
niet wilt. Dat doe je op grond van een mensvisie.
Veel beleid is geformuleerd in filosofische termen.
Daarbij staat de zin van je bestaan, de waartoe ben
ik hier op aarde vraag, centraal.
Voor de meeste leidinggevenden bevat een
integriteitbeleid geen handvatten hoe je professioneel reageert op een integriteitschending.

Integriteitprotocol:
een strategisch stappenplan
Bij strategisch protocol kies je een positief
doel en geef je de stappen aan hoe je van A
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(hier bent u) naar B komt. Een strategie om
integriteit te bevorderen is bijvoorbeeld gebaseerd
op de vijf ontwikkelingsfasen. Eerst preventie,
dan compliance, vervolgens commitment en dan
impulscontrol. Tenslotte gaan we dat integreren.

Integriteitgesprek:
tactisch en operationeel niveau

compliance op de taak as.Veel tevreden medewerkers. Graaien wordt oogluikend toegestaan.
De paarden krijgen te veel voer, worden veel te
dik en hoeven weinig te doen.
4

De 5.5. stijl: Polderen: als maar compromissen
sluiten en doorpraten.
De koetsier gaat met zijn paarden fluisteren en
overleggen wij zij willen, wat hij wil, enz.
5

Leidinggevenden vragen vervolgens om een
actieplan. Wat gaan we doen, hoe doen we dat,
wie doet dat en wat doen we niet en waarom
doen we dat zo? Zij willen middelen om te sturen.
Het besturingsmodel ziet er als volgt uit:
HOE WEL: SLIM (bevorderen)

WAT NIET

WAT WEL: SMART

(normen)

(waarden)

(error controlled)

(information controlled)

HOE NIET (bestrijden)
Figuur 6 Een geïntegreerd Oudersysteem als besturingsmodel

Leiding geven met gezag.
Een leidinggevende heeft bevoegdheden nodig
om invloed uit te kunnen oefenen en zijn verantwoordelijkheid waar te maken. Dat zijn de
teugels waarmee hij kan sturen. Als de leidinggevende geen beslissingsbevoegdheid heeft, dan staat
de wagen stil of blijft hij rondjes rijden op een
rotonde zonder een afslag te kiezen.
Die bevoegdheden geven hem, net als een koetsier, een positieve macht. Zonder leidsels geen
sturing, zonder sturing geen veiligheid en zonder
veiligheid geen integriteit. De paarden hebben
gezag voor de koetsier en doen wat hij wil.
De uitoefening van gezag kan volgens Blake en
Mouton (1964) op vijf manieren plaatsvinden:
1

2

3
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De 1.1. stijl: Laissez faire: Er is geen integriteitbeleid en geen sturing. De paarden weten
niet waar ze aan toe zijn en raken in de war.
De 9.1. stijl: Dominantie: compliance op de
taak as zonder commitment op de mens as.
De leidinggevende misbruikt zijn macht. De
koetsier slaat zijn paarden met een zweep. Er
ontstaat een dictatuur met een angstcultuur.
De 1.9 stijl: Toegeven op de mens as zonder

De 9.9 stijl: Hoog op de mens as en hoog op
de taak as. Een combinatie van compliance en
commitment.

De vier onderdelen van het besturingsmodel
Preventie door risk control (KO-)
Bij risk control gaan we uit van alle ongelukken
en fouten die maar mogelijk zijn.Volgens de wet
van Murphey gaat iets wat fout kan gaan, ooit een
keer fout.
Om die fouten te voorkomen worden maatregelen bedacht en in werking gezet. Op deze manier
voorkom je dat wissels op het spoor bevriezen,
zorg je ervoor dat er vluchtwegen zijn bij calamiteiten, dat er bluswater beschikbaar is bij brand,
voorkom je ongelukken door verkeerstechnische
ingrepen en je voorkomt dat ongewenste bezoekers toegang hebben tot een gebouw.
Met risk control beperk je het afbreukrisico’s door
normen op te leggen zoals veiligheidsnormen of
ISO normen. Bij risk control gaat je uit van het
slechtste scenario en neem je maatregelen om dat
te voorkomen:
Je doet de deur op slot als je van huis gaat.
Je bergt je spullen op als je een klusjesman in
huis hebt.
Je voorkomt dat medewerkers bestolen kunnen
worden.
Je voorkomt dat mensen in de verleiding
worden gebracht om zelf te stelen.
Je installeert poortjes, camera’s en je doet een
pre-employment screening om het slechte van
de mens in te dammen.
Gemeentes richten de straten zodanig in dat
ongelukken worden vermeden: drempels,
rotondes, maximum snelheid, scheiden van
snel verkeer en langzaam verkeer, enz.
Bij risck control ga je geen relatie aan met de
betrokkenen. Het gaat om het inrichten
van de werkplek. Het is een onderdeel
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van het management beheersysteem.
De rechter vraagt: Wat heeft u als leidinggevende
gedaan om te voorkomen dat uw medewerker
naar porno kan kijken tijdens zijn werk? Ouders
doen dat bij kinderen door een slot op bepaalde
websites en controleren waar kinderen naar kijken.
Dat hoort bij uw zorgplicht. De leidinggevende
antwoordt dat hij uitgaat van het goede van de
mens. Voor hem is iedereen OK. Waarop de rechter
zegt dat hij daardoor in gebreke is gebleven.

Correctie door compliance (KO+)
Met compliance wordt bedoeld: het opstellen van
regels en het bevorderen van de naleving ervan
door middel van handhaving. Die regels zijn
bedoeld om het positieve gedrag te bevorderen.
In deze situatie gaat de leidinggevende wel een
relatie aan met de medewerker. In deze fase is hij
sterk sturend en weinig steunend.
Zo moet het gebeuren, er is weinig te overleggen
en er wordt gecontroleerd of het is gebeurd zoals
is voorgeschreven.
De overheid bepaalt de verkeersregels. Dat is
de norm, die moet je navolgen. Dat heeft een
ander voor je bedacht.
Een werkgever bevordert de integriteit door
onethisch gedrag te bestrijden en formuleert
een ethische code of een integriteitcode.
Daarin staat bijvoorbeeld: je mag per dag niet
langer dan 15 minuten privé mailen of op
internet surfen, je mag een relatiegeschenk van
maximaal 50 euro accepteren op voorwaarde
dat je dat meldt.
De rechter vraagt de leidinggevende of er regels zijn
die het surfen op internet beperken. De leidinggevende moet bekennen dat die regels er niet zijn.

Voor en nadelen van normen
Het voordeel van een norm is de duidelijkheid en
dat je het gedrag van mensen daaraan kunt toetsen. Maar, normen hebben ook nadelen:
Je kunt een overtreding pas signaleren en erop
reageren als het feit is gebeurd. Je spant het
paard dus achter de wagen.
Reacties op overtredingen zijn meestal negatief. Negatieve sancties zijn niet erg effectief
om positief gedrag te bevorderen.
Een norm is zwart/wit. Je hebt de norm

overtreden als je 16 minuten surft of als je een
geschenk van 51 euro accepteert.
De communicatie gaat van Ouder naar Kind:
dat is niet de meest krachtige vorm van communiceren. In tegendeel: de ander hoeft zelf
niet meer na te denken.
Teveel regels kan leiden tot rebels gedrag of
passiviteit. Je kunt maar beter niets doen, dan
overtreed je ook geen regels.
In een gemeente waren zoveel regels dat ambtenaren zelf geen beslissingen durfden te nemen uit
angst om een regel te overtreden.
In één jaar werd voor 7 miljoen euro advies ingewonnen bij een organisatieadviesbureau. Daarmee
dekten de ambtenaren zich in. Dat waren onvoorziene kosten.
In een andere gemeente werden zoveel verkeersborden geplaatst dat verkeersborden over het
hoofd werden gezien. Bovendien dachten automobilisten: “als ik 50 km per uur mag rijden, dan
doe ik dat ook”. Daardoor gebeurden er steeds
meer in plaats van minder ongelukken.
Uiteindelijk werden de meeste borden weggehaald. Het aantal ongelukken nam af omdat
weggebruikers nu zelf gingen nadenken wat een
veilige snelheid is.
Compliance officers
Grote instellingen hebben voor de normhandhaving vaak aparte afdelingen opgericht.
Deze compliance afdelingen kennen compliance
officers. Dat zijn vaak juridisch geschoolde mensen die op het naleven van de regelgeving toezien.
Een soort interne politiefunctie.
Op zich niets mis mee. Maar door de andere medewerkers meestal niet geliefd.
Je vraagt de leidinggevende of hij weet hoe dat
bij andere gelijksoortige bedrijven is geregeld.
En wat de sanctie is als iemand erop betrapt
wordt. Hij zal dat uitzoeken.

Compliance op zich is niet zaligmakend. Dat
bleek bijvoorbeeld tijdens de bankencrisis.
Lehman Brothers, een gerenommeerde Amerikaanse bank had zijn compliance prima op orde.
Toch was het de eerste grote bank die omviel
tijdens de bankencrisis.
Ook bij Enron en bij Ahold ging het mis ondanks
de goede compliance.
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Commitment door verbinden (ZO+)
Vanuit de Zorgende Ouder bevorder je het
positieve gedrag van medewerkers door hen bewust te maken van waarden. Daarbij ga je wel een
relatie aan waarin je sterk steunt en minder stuurt.
Een waarde is nastrevenswaardig en eindigt
meestal op ….heid.
Bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, zorgzaamheid,
duidelijkheid. De waarde transparantie is dan
helderheid.
Je bevraagt elkaar naar de waarden die voor jou
belangrijk zijn: persoonlijke waarden, professionele
waarden of organisatie waarden.
Een norm is de afgeleide van de waarde. Met
normen perk je het gedrag van medewerkers in.
Met waarden geef je de juiste richting aan: net als
in het verkeer: verbodsborden en gebodsborden
zorgen samen voor eenrichtingsverkeer.
De norm is: op het werk kijken we niet naar websites die voor anderen storend of onprettig zijn.
De waarde is: We willen zorgzaamheid en openheid zodat iedereen bij elkaar binnen kan lopen.

Grote organisaties stellen medewerkers regelmatig
in de gelegenheid om hun waarden en waardenbesef met elkaar te bevorderen. Bijvoorbeeld door
middel van dilemmatrainingen.
Als er sprake is van een gemeenschappelijk waardensysteem dan heet dat commitment: je verbindt
je aan de waarden die belangrijk zijn.
Compliance en commitment vormen samen het
waarden en normensysteem binnen een organisatie: zo ontstaat het bedrijfsgeweten.
Morele weerbaarheid door impulscontrol
(ZO-)
Bij impuls control gaat het niet om het bestrijden
van externe risico’s zoals bij risck control maar om
het bestrijden van de persoonlijke, interne risico
factoren.
Op Youtube staat een filmpje over het Marshmallow experiment.
Daar laten ze een kleuter met een marshmallow
10 minuten alleen. De kleuter heeft te horen gekregen dat hij nog een marshmallow krijgt als de
juf na 10 minuten terugkomt en de eerste marshmallow ligt er nog.
Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen die hun
impulsen kunnen beheersen later betere leiders
zijn dan de kinderen die de marshmallow binnen
10 minuten opeten.
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Je kunt met riskmanagement niet iedere verleiding uitsluiten: er zal iemand het geld uit de kassa
moeten halen, er zal iemand het geld moeten
tellen, er zal iemand de declaratie moeten controleren. Ieder mens heeft een kantelpunt waarop je
gaat twijfelen.
Hoe minder sociale controle, hoe groter de verleidingen.Vandaar dat uitzendkrachten en stagiaires
meestal geen integriteitschendingen vertonen: ze
krijgen er de kans niet voor.
Voor de mensen aan de top die zich onbespied
wanen ligt dat heel anders.
In werksituaties kun je medewerkers trainen in
het weerstaan van verleidelijke impulsen door
middel van simulaties.
Tijdens zo’n simulatie laat je de betrokkene ervaren wat de consequenties kunnen zijn van een
integriteitschending.Vervolgens stel je de betrokkene in staat om weloverwogen te besluiten wat
voor persoon hij wil zijn.
De rechter vraagt de leidinggevende of medewerkers getraind worden om verleidingen te weerstaan. En of er een beleid is om te voorkomen dat
medewerkers niet integer gedrag gaan vertonen?
De leidinggevende vertelt dat de geschorste werknemer uit verveling wat rond is gaan surfen op
internet. Maar een alternatief tegen de verveling is
er niet: geen ﬁtness ruimte waar hij zich weer wat
op kan peppen, geen gezelschap, geen administratief werk dat hij in die tijd kan doen.

Simulaties
Ervaring kun je ook opdoen door middel van
simulaties onder leiding van een strategisch coach.
Tijdens een simulatie oefen je met interventies en
om te ervaren wat het effect is. In de wetenschap
nemen simulaties naast theorievorming en experimenten een steeds belangrijker plaats in.Volgens
Koopmans (2012) vormen simulaties een derde
pijler waarmee je gedetailleerde voorspellingen
kunt doen. Heel wat fusies zouden zijn afgeblazen
als er eerst een simulatie had plaatsgevonden.
Kouwenhoven (2007) beschrijft een simulatiemethode die inmiddels ook bij complexe zaken bij
rechtbanken en bij de voorbereiding van militaire
operaties in uitzendgebieden wordt toegepast.

Balans en onbalans
De meest grote organisaties kennen een ethische
code en een compliance systeem.
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Wat vaak ontbreekt, is een goed risicomanagement. De Nederlandse Bank (DNB) heeft zich in
2012 zeer kritisch uitgelaten over de manier waarop verzekeraars met risicomanagement omgaan.
De top van veel bedrijven staat daar nauwelijks
voor open en neemt beslissingen zonder de afdeling risicomanagement te raadplegen.
Maar ook commitment, het bevorderen van
gemeenschappelijke waarden, is iets wat in organisaties nauwelijks voorkomt.
En impulsbeheersing is iets wat bij sommige organisaties tijdens een pre-employment procedure
wordt getoetst met een Frustratie Tolerantie Test.
Maar ontwikkelen van morele weerbaarheid door
een training?
“Nee, daar doen we niet aan.We wisten niet eens dat
dat kon”. Met als gevolg dat bij werknemers
veel stress gerelateerde stoornissen kunnen
ontstaan.
Integriteitschendingen zijn het gevolg van deze
onbalans. Dan wordt vaak de dader ontslagen. Het
paard wordt gewisseld. Maar de onbalans blijft
omdat de koetsier zijn paarden niet gelijkmatig
aanstuurt.

Sancties: strafrecht en vergelding vanuit
normen
De wetgeving kent sancties met als doel het handhaven van de veiligheid, de stabiliteit en de orde
in onze maatschappij. Na een integriteitschending
volgt een schorsing of ontslag.
Het nadeel van straf en vergelding is dat er door
de dader weinig of geen lering uit wordt getrokken en dat het slachtoffer er niet beter van wordt.
In de middeleeuwen werden zakkenrollers

opgehangen op het marktplein. Nergens werden
zoveel zakken gerold als tijdens die gebeurtenis.
Gevangenen leren tijdens hun detentie manieren om niet gepakt te worden. Ze bouwen hun
netwerk op waar ze na hun detentie gebruik van
kunnen maken. Ons strafrecht is niet gericht op
een lerende maatschappij.
De leidinggevende heeft nu wel de dader ontslagen
maar er moet opnieuw iemand worden aangenomen. “Hoe voorkom ik nu dat ik iemand aanneem
die bij zijn vorige werknemer is ontslagen wegens
een integriteitschending?” vraagt hij zich af
De coach zegt: “Misschien is het handiger om eens
naar je beleid te kijken. Hoe je medewerkers kunt
beschermen en kunt voorkomen dat zij de fout in
gaan door hen op de juiste wijze aan te sturen’”

Sancties: herstelrecht en verzoening
gebaseerd op waarden
In het herstelrecht worden sancties gebruikt die
ertoe leiden dat de dader zijn plek in de maatschappij of in de organisatie weer in kan nemen.
Bijvoorbeeld door als straf niet alleen de schade te
herstellen maar ook iets extra’s te doen voor het
slachtoffer, als compensatie voor het leed dat is
aangedaan.
Het is mogelijk om dergelijke sancties bij veelplegers van te voren af te spreken. In het onderwijs en in de psychiatrie is deze methode met veel
succes toegepast.
De stichting Bevordering Veiligheid en Integriteit
(www.stichtingbvi.nl) is hierin gespecialiseerd.
Op die manier span je het paard niet achter de
wagen, maar je spant vier paarden voor de wagen.
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Ethisch gegoochel
Lieuwe Koopmans
Lieuwe Koopmans is (P)TSTA-O. Hij heeft een eigen bedrijf voor training, coaching en organisatieadvies.
Hij werkt zowel in de proﬁt als non-proﬁtsector. Ook is hij verbonden met de Nederlandse school voor onderwijsmanagement (NSO) en business universiteit Nyenrode. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en conﬂictbemiddeling. Daarnaast verzorgt hij de opleiding ‘coachen met
Functional Fluency’ en samen met Bea Verzaal diverse workshops over TA en zingeving.

“Ik ben niet zo van de ethiek” fluisterde ik ooit een
collega tijdens een bijeenkomst over ethisch denken in het oor. Dat is natuurlijk lang geleden, dat
ik dat soort dingen fluisterde.
Kort geleden werd ik door een gewaardeerde Engelse collega uitgenodigd om deel te gaan nemen
aan een internationaal trainingstraject voor een
wereldwijde multinational. Ik had enthousiast ‘ja’
gezegd, op een wijze zoals ik dat soms kan doen;
gelokt door het vooruitzicht samen te gaan werken met een groep leuke collega’s, de mogelijkheid om internationaal aan de slag te gaan, een
mooi trainingsprogramma en een lang lopend
traject. Je zou kunnen stellen dat vooral het Kind
in mij verleid werd om het avontuur aan te gaan.
Toen ik de telefoon dan ook neer had gelegd,
kwam ik tot de ontdekking dat ik nauwelijks
doorgevraagd had en ik zelfs niet eens wist wat
voor bedrijf het was. Afijn, ik vertrouwde er op
dat ik dat op korte termijn aan de weet zou komen tijdens een dag die voor de trainers belegd
zou worden.
Nog geen twee weken later toog ik dan ook
richting Engeland. Ik zou daar mijn collega’s
ontmoeten en ingesproken worden over aard en
inhoud van het traject. Het was één van die druilerige dagen die de afgelopen zomer kenmerkte.
Het was dus geen straf om mijn twee maanden
zomerverlof voor één dag op te breken. Ik verheugde mij op de ontmoeting.
Na een korte introductie ging mijn collega van
start en begon te vertellen over het bedrijf waar
de opdracht voor was. Het bleek te gaan over een
multinational in de tabaksindustrie, die het opleiden van managementtrainees had gegund aan
mijn collega; een grote opdracht.
In mijn lijf ontstond een druk overleg; kritische
noties vlogen over de tafel, spieren verkrampten,
ogen draaiden, zweetklieren gingen produceren en
er was ook nog een klein jochie dat onder tafel
vol spanning zat te kijken.
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Ik onderbrak mijn collega en vertelde haar dat ik
wel schrok van het feit dat het hier een tabaksbedrijf betrof omdat ik mij ooit eens voorgenomen had voor 2 soorten bedrijven niet te werken:
de wapen en de tabaksindustrie.
Ik was mij, zo vertelde ik, niet bewust geweest
dat het hier om een bedrijf uit de tabaksindustrie
ging. Ik zei dat ik hier zo mijn ethische vragen bij
had en ik vroeg mijn collega of het voor haar akkoord was hier even bij stil te staan. Ik wilde graag
van de anderen horen hoe zij daar in stonden.
Dat zou mij helpen in mijn eigen afwegingen.
Zo op het oog en op het gevoel leek mij dit een
goede Volwassen interventie.

Mijn collega’s vertelden één voor één hun eigen
bedenkingen en afwegingen. Deze bleken grotendeels overeen te komen met die van mijzelf.
Sommigen van hen kenden het bedrijf. Zij stelden
dat het weliswaar geen product was om trots op
te zijn, maar wel dat dit een tabaksbedrijf was met
een groter ethisch bewustzijn.
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Zij werkten vanuit de missie: ‘een goed tabaksproduct te bieden voor mensen die al gekozen
hebben om te roken’ en leefden deze missie ook
na. Bovendien werd er in het bedrijf veel aandacht
en energie gestoken in het opleiden van mensen,
wat een groot pré was. Daarnaast, zei een ander,
helpt een opleiding, zeker als deze op TA gestoeld
is, mensen later in hun leven autonome keuzes te
maken. Iets wat één van de aanwezigen uit eigen
ervaringen kon bevestigen. Zo had een vergelijkbaar traject in het verleden regelmatig de uitkomst
gehad dat mensen besloten niet meer voor het
bedrijf te willen werken. Daarna spraken we over
de moeilijkheid van het bedrijven uitsluiten, omdat onze hele economie zo complex met elkaar
verweven zit. Werk je dan bijvoorbeeld wel voor
banken, de farmaceutische of de alcoholindustrie?
In de uitwisseling, die ik oprecht als ‘goed en rijk’
ervoer, werd ik rustig. Ik dankte mijn collega’s en
zei dat ik behoefte had één en ander even te laten
zakken, maar graag die dag mee bleef doen om
over het traject te praten.
In bovenstaande gedachtewisseling zitten voor mij
een aantal belangrijke vragen opgesloten:
Voor wat voor soort bedrijven werk je?
Voor wat voor soort bedrijven werk je niet?
Wat bepaalt voor jou de grens?
Hoe kun je betekenis hebben voor een bedrijf waar
je niet achter hun product staat?
Wat betekent dat voor je contractering?
Hoe kun je in de huidige economie nog een
onderscheid maken welk bedrijf je wel je diensten
aanbiedt en welke niet?
Kan je je als extern trainer focussen op individuele
ontwikkeling en dan bedrijfsdoelstellingen
negeren?

Ik was vervolgens met volle energie bij de dag
betrokken en plande al een aantal trainingen in
mijn agenda. Bij het afscheid nemen, vroeg mijn
collega mij hoe het er voor stond met mijn
ethische vraagstuk. Ik vertelde haar dat ik daar
nog eens rustig over na wilde denken en er onder
andere met het thuisfront over wilde praten, maar
dat ik in elk geval wel de eerste trainingen zou
kunnen doen, die al in mijn agenda stonden. Mijn
collega was hier opgelucht over. De druk op haar
agenda was groot.
Ik had nog een vlucht huiswaarts voor de boeg en
alle tijd om een en ander te laten bezinken.
Ik stelde mij zelf een aantal vragen.

Ooit heb ik deze vragen van Maarten Kouwenhoven in een training aangereikt gekregen en zij
hebben mij al dikwijls goede diensten bewezen:
Welke waarde volg ik?
Welke waarde wordt geschaad?
Hoe kan ik de gevolgschade beperken?
Op deze vraag werkte ik tal van scenario’s uit.
Ik zou een deel van mijn fee kunnen geven aan
een goed doel als Warchild of microkredietverlening. Ik zou mijn kinderen dit kunnen laten uitkiezen. Of ik zou ter compensatie als vrijwilliger
trainingen kunnen geven.
Ook bedacht ik mij dat de afwegingen van mijn
collega’s mij zorgvuldig leken en dat je de ethische
vraag ook zou kunnen beantwoorden op een lager
niveau; niet op het niveau van het bedrijf, maar op
het niveau van het individu, die binnen dit bedrijf
mooie kansen krijgen om een persoonlijke groei
door te maken.
Ik blikte ook terug in mijn historie, waarin ik als
kind uit een domineesgezin misschien wel wat
een overdreven sterke norm had meegekregen
over ‘goed’ en ‘kwaad’ en het feit dat dit niet zo
zwart-wit ligt. En zo goochelde ik met ethische
vraagstellingen en antwoorden, denkend dat ik
met Volwassen beantwoording van de vraag bezig
was, terwijl al die tijd het Kind aan het stuur zat.

Een kleine professor wel te verstaan, die met de
voor mij gebruikelijke behendigheid tal van
variaties om uit dit dilemma te ontsnappen de
revue liet passeren.
Thuis gekomen vroeg mijn partner mij hoe de
dag geweest was. Ik vertelde haar dat de dag mij
een dilemma gegeven had. Ik vertelde haar over
de aard van het bedrijf, het gesprek dat we daar
over gevoerd hadden en de afweging die ik nu aan
het maken was. Zij luisterde rustig en nam pas het
woord toen ik haar vroeg wat zij ervan dacht.
Zij antwoordde stellig: “Als ik jou was zou ik het
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niet doen.” Ik keek haar aan. “…. met jouw geschiedenis; je vader, die hartpatiënt was, mee doordat hij
niet kon stoppen met roken, je broers en zus, die allen
hart- en vaatproblemen hebben, moeite hebben om het
roken te stoppen en dan voor jezelf bedenken of je in de
tabaksindustrie kan gaan werken.”
De spiegel was glashelder en confronterend.
Ik had de gehele dag mijn eigen geschiedenis
miskend.

Hoe leg ik dan mijn grenzen?
Allereerst werd voor mij zichtbaar hoe relatief
makkelijk ik mee kan gaan bewegen met een
groep, zeker als deze bestaat uit mensen, die ik
hoog acht.
Cialdini plaatst dit onder het principe van de sociale bewijskracht. Ik kijk naar wat mijn buurman
doet en baseer op basis van diens houding mijn
eigen houding. Het is een dynamiek, die nauw
raakt aan wat Petruska Clarkson schrijft over de
rol van de Toeschouwer in de Dramadriehoek.
Zij noemt een aantal criteria, waaraan Toeschouwersgedrag te herkennen valt:
Iets lijkt er niet te kloppen in de situatie
Ik ben mij dit bewust
Ik neem niet actief verantwoordelijkheid voor
mijn deel in het voortbestaan van het probleem
of het vinden oplossing

Toen was opeens mijn ethisch dilemma geen
dilemma meer en ging ik er pas echt vanuit mijn
Volwassene op reflecteren. Ik belde dezelfde avond
mijn collega en legde haar uit dat ik mij terugtrok
uit het traject. Zij begreep het, zeker vanuit mijn
historie gezien. En al speet het haar zeer, zij vond
het een verstandig besluit.
De volgende ochtend zei mijn partner mij: “toch
leek het gisteren eerst helemaal niet alsof het zo’n dilemma voor je was. In de manier waarop je je verhaal
presenteerde, leek het meer alsof je op een akkoord van
mij zat te wachten”.
Ik herkende mijn eigen kinderlijke strategie om
een verhaal zo op te bouwen dat het voor de
ander en mijzelf geloofwaardig werd.

Moraal
Een verhaal over ethiek heeft natuurlijk een
moraal. Wat maakt dat ik mij er in laat trekken?
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Achteraf claim ik dat ik het niet anders had
kunnen doen
Daarmee minimaliseer ik mijn eigen
vermogen tot autonomie, intimiteit en
potentie in de wereld
In mijn geval wordt de dynamiek aangestuurd
door wat Clarkson noemt “I don’t want to rock the
boat”; een angst om direct stelling te nemen over
een moeilijk sociaal thema, uit angst dat ik buiten
de groep zal vallen.
Het zijn oude symbiotische patronen die mij uit
nodigen mijzelf te verloochenen, hoezeer ik zelf
ook het gevoel kan hebben dat ik vanuit de
Volwassen egopositie handel. Spiegels zijn dus
voor mij onontbeerlijk, omdat ik de neiging kan
hebben mijzelf te misleiden.
Deze spiegels brengen mij weer in contact met
mijn eigen diepste verlangen naar heelheid.
Het gaat daarbij over de samenhang in mijn eigen
levensverhaal. Het gevoel dat de dingen die ik doe
‘kloppen’; passen bij mijn historie en bijdragen
aan mijn groei. Ik verbind dit altijd met de
integrerende Volwassene. Daar vanuit kan ik in
mildheid naar mijn eigen Kindegotoestand kijken,
die er naar verlangt er bij te horen en een zucht
heeft naar het avontuur. Met dezelfde mildheid
kan ik omgaan met de dubbelzinnigheid van
Mijn Ouderegotoestand, die enerzijds er strenge
normen op na houdt en mij anderzijds uitnodigt
om daar de hand mee te lichten. Pas wanneer ik
daar in mildheid naar kan kijken, ben ik in staat
om op basis van wat zich in het hier en nu afspeelt
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een besluit te nemen over hoe te handelen.
Daarbij helpt het mij bewust te blijven dat ethisch
denken niet zozeer gaat over een soort algemene
ethiek, maar dat ik steeds weer mijn eigen persoonlijke ethische afweging moet maken.
Deze is geworteld in mijn historie en zij maakt
het voor mij noodzakelijk bepaalde keuzes te
maken.
Deze kunnen voor een ander anders liggen. Een
absolute ethische waarheid bestaat niet. Daardoor
blijf ik zelf OK wanneer ik mijn eigen pad ga,
maar houd ik ook de ander OK, wanneer zij een
ander pad kiezen.

Tot slot werd het mij aan de hand van deze casus
helder dat het niet alleen over mijn ethische afweging gaat. In het contact met mijn partner over
deze situatie kon ik, opnieuw, ervaren wat Muriel
James ‘het Derde Zelf ’ noemt.
Daar waar ik mij verbind met de ander, ontstaat
het derde Zelf, als een eigen identiteit van de relatie. In mijn afweging, in de open ontmoeting
met de ander, wil ik ook trouw zijn aan dit ‘Derde
zelf ’; de identiteit van mijn relatie.
Een volgende keer zal ik tegen mijn buurman
fluisteren “Ik heb wel veel met ethiek, maar ik
vind het ook heel moeilijk”.
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Cirkels, het Opleidingsinstituut voor Transactionele
Analyse in Vlaanderen, biedt vanaf oktober 2012 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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Mijn professionele Ouder en twee universele wetten
Marijke Arendsen Hein

Inleiding
In dit artikel leg ik een aantal overwegingen aan
u voor, en stel ik de vraag: “Bestaan er wetten die
universeel geldig zijn?” en zo ja, wat is de relatie met
TA en ethiek.
De definitie van ethiek zoals omschreven in de
EATA ethische code1 is: De filosofische stroming
die menselijk gedrag bestudeert, met inbegrip van
zowel morele beginselen als de menselijke wil.
Ethiek veronderstelt keuzevrijheid van handelen.
Dit wil onder meer zeggen dat men in staat is
te kiezen volgens eigen parameters (subjectieve
ethiek) terwijl men rekening houdt met het perspectief van de ander (intersubjectieve ethiek).
Onder deontologie wordt beroeps ethiek verstaan, dit is de studie van bevoegdheden en morele verplichtingen van beroepsbeoefenaars om op
ethische wijze het beroep uit te oefenen.
Ethiek is gebaseerd op waarden.
De hier volgende waarden zijn vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Deze waarden zijn onderling verbonden en
zullen TA-beoefenaars in hun beroeps uitoefening
beïnvloeden.2
1

De waardigheid: ieder mens is waardevol, ongeacht sekse, sociale positie religieuze en etnische
achtergrond, politieke opvattingen etcetera

2

Zelfbeschikking: ieder mens heeft het recht
om zelf zijn toekomst te bepalen, binnen de
nationale wetten, rekening houdend met eigen
behoeften en die van anderen.

3

Gezondheid: lichamelijke en geestelijke
gezondheid, is het recht van ieder mens en
dient actief bewaakt te worden.

4

Veiligheid: ieder mens heeft het nodig om op
te groeien in een omgeving die hem een
gevoel van veiligheid biedt.

5

Wederkerigheid: omdat wij allen in een wereld met elkaar leven, dragen wij over en weer
verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn en
veiligheid.

Ethische principes worden afgeleid van waarden
en definiëren wenselijke houdingen (en gedragingen), die cultureel geïnterpreteerd worden.
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Sommige principes kunnen in verschillende
culturen op verschillende manieren uitgedrukt
worden. Ze zijn ook geldig voor iedereen die
direct of indirect bij een bepaalde TA-professional
betrokken is.1

Een Professioneel Oudersysteem
Voor mij hebben TA en ethiek een innige band.
Tijdens mijn opleiding tot psycholoog in de
zeventiger jaren werd ik geschoold in een zogenaamde niet normatieve, accepterende houding. Het was de bedoeling dat de cliënt al zijn
projecties en overdrachten kon botvieren op de
zogenaamd geheel neutrale therapeut. Alsof een
therapeut geen mens was maar een soort robot,
zonder eigen script, zonder gevoelens wensen en
behoeften.Voor mij was het een verademing dat
ik tijdens mijn TA opleiding leerde dat wij, als
TA therapeuten, ook mensen waren, die zelf een
mening hebben en ergens iets van vinden, als we
daar maar congruent in zijn en ‘practice what we
preach’. Ik ging begrijpen dat een volkomen neutrale houding niet bestaat en dat ik altijd iets voel,
denk en vind en dat ik mij dat maar beter bewust
kan maken dan te doen alsof ik zogenaamd blanco
ben. Als ik me bewust ben van wat er in mijzelf
omgaat hoeft dat niet te betekenen dat ik dat ook
allemaal ga uiten, maar ik loop dan minder de
kans dat ik ongewild en onbedoeld boodschappen
uitstraal die mogelijk niet heilzaam zijn voor mijn
cliënt.
Zo mocht ik als TA therapeut tegen jongen meiden zeggen (ik noem maar een voorbeeld en we
spreken over 1974) dat de pil bestond en dat je die
met condooms kon gebruiken en zo niet zwanger
noch ziek behoefde te worden en dat seksualiteit
recreatie en hoogstens 1 tot 3 of (indien gewenst)
meer keer in het leven procreatie beoogt.
Door mijn TA opleiding heb ik mijn eigen professionele Ouder kunnen creëren en dat blijft tot op
heden een proces in ontwikkeling; elke dag leer ik
er iets bij.
Ik versta onder een professioneel Oudersysteem
een deel van de Ouder in een structureel egotoestanden model, zoals Muriel James3 het beschrijft:
een deel in mijn Ouder egotoestand dat ik onder
invloed van mijn TA-training heb aangemaakt en
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blijf bijstellen en vooral functioneel inzet als ik als
vakvrouw aan het werk ben. Er zijn dingen die
ik niet doe als professionele vakvrouw en wel als
privépersoon en andersom. Ook is er een grote
overlap tussen mijn privé Ouder en mijn professionele Ouder. Het is met name die overlap die
ik in het verband van dit artikel interessant vind.
De overlap niet alleen met mijn Ouder maar ook
met de Ouder van vele anderen.Volgens Schiff5 is
een Oudersysteem een betere benaming dan een
Ouder toestand, het is een systeem van normen
en waarden in continue ontwikkeling, gevormd
in dialoog met anderen, door ervaring, kennis,
training, inzicht, bewustwording, aangevuld door
supervisie en intervisie.
Zorg goed voor je zelf en de ander, ook tijdens
het werk, was een van de eerste boodschappen
die ik van mijn TA opleider te horen kreeg vanuit
een houding van respect voor mijzelf en de ander.
Ik ben OK en jij bent OK. Een permissie die
rechtstreeks in mijn professioneel Oudersysteem
terecht is gekomen en er nooit meer is uitgegaan.
Sindsdien heb ik zoveel plezier in mijn werk dat
ik elke keer weer verbaasd ben als iemand aan mij
vraagt: “Hoe lang moet je nog werken?”
Een waardevrije houding bestaat niet en ik leerde
toen dat je als therapeut, counselor of andersoortige TA beoefenaar uit mag komen voor je eigen
normen en waarden (binnen de grenzen die de
ethische code ons biedt) als je daar maar duidelijk
in bent. Zo waren er (ook weer in 1974) huisartsen die de pil niet wilden voorschrijven aan
ongetrouwde vrouwen. Wij propageerden toen:
“Dat moet u zelf weten maar hang dan een bordje met
die mededeling in uw wachtkamer zodat uw patiënten
weten waar zij aan toe zijn en zelf kunnen kiezen of
zij uw patiënt willen zijn of niet.”
Een andere opvatting die in mijn professioneel
Oudersysteem terecht is gekomen, luidt dat om
mij te ontwikkelen het allereerst gaat om bewustwording. Bewustwording van (nog niet opgeloste)
scriptelementen en stil te staan bij- en te leren van
ervaringen die het leven me aanbiedt.
Met andere woorden leren te leven in het NU.
Langzaam aan ben ik bezig om de schijnbare
paradox te begrijpen dat ik alleen maar kan
veranderen als ik aanvaard dat ik ben wie ik ben
en dat het leven is zoals het is.
De bewustwording dat menselijke behoeften drie
niveaus kennen, helpt daarbij.
De driedeling Body Mind and Soul, hebben we
destijds vertaald in Lichaam Geest en Ziel.

Daarbij horen drie soorten behoeften:
1

Mijn lichamelijke behoeften (zuurstof, voedsel,
seksualiteit, beschutting, beweging etcetera) op
het niveau van het Lichaam.

2

Mijn psychologische behoeften (contact, erkenning, liefde, scriptveranderingen, veiligheid,
een significante bijdrage leveren etcetera) op
het niveau van de Geest.

3

Mijn spirituele behoeften (zingeving aan mijn
bestaan, stilte, meditatie, zijn in de natuur,
luisteren naar muziek, kunstbeschouwing
etcetera), op het niveau van de Ziel,

Nadat ik mijn lichamelijke en psychologische behoeften beter heb leren kennen door middel van
scriptverandering en een voortdurend en nooit
eindigend proces van training, studeren, therapieen, supervisie en intervisie, ben ik de laatste jaren
steeds meer stil gaan staan bij mijn spirituele behoeften. De behoeften van mijn Ziel. Ik vraag me
dan af: ‘Wat is de zin van mijn bestaan? Wat kan ik
bijdragen?’ Op dit gebied heb ik nog heel veel te
leren, maar stilte, meditatie en het openstaan voor
de universele wetten helpt me hierbij. In mijn
professioneel Oudersysteem maak ik steeds meer
ruimte voor deze spirituele behoeften. Ik vind
tegenwoordig dat dit een onderdeel is van mijn
ethisch denken en handelen, niet alleen voor mij
als privé persoon maar ook in mijn beroepsleven.
Overigens sta ik hier niet alleen in, veel heb ik
geleerd van Marge Reddington en Ken Mellor.
Ken schrijft: na verloop van tijd echter gingen
steeds meer mensen uit de psychotherapie en
aanverwante disciplines ook spirituele en andere
dimensies in hun werk betrekken.7
Zo zijn universele wetten die ik hierna beschrijf,
steeds meer deel uit gaan maken van mijn
professionele Oudersysteem.

Universele wetten: de wet van Een en de
wet van Aantrekkingskracht
(the law of attraction)4
Behalve waarden zijn er ook universele wetten.
Daarvan wil ik er twee noemen:
1

De wet van Een

2

De wet van aantrekkingskracht (law of
attraction)

Beide worden naast universele ook wel kosmische
wetten genoemd omdat met deze wetten regels
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en principes worden bedoeld die universeel geldig
zouden zijn.
Eeuwenlang dicteerde de kerk ons wat onze regels
en wetten behoren te zijn. In mijn zoektocht naar
een spirituele ontwikkeling kom ik universele
wetmatigheden tegen.
Deze wetten stijgen uit boven het individuele belang en houden ook rekening met het geheel waar
al het leven op aarde deel van uitmaakt.
Deze wetten houden rekening met mens, dier,
de natuur, de aarde, zon, heelal, de zeeën en onze
onderlinge verbondenheid.
De wet van Een:
Volgens de wet van Een vormen Lichaam Geest
en Ziel een geheel en maken wij mensen deel uit
van een groter geheel, de Kosmos, het Universum,
het Goddelijke en zijn onderling verbonden via
onze Ziel, die volgens de wet van Een eeuwig is.
Er bestaan vele woorden voor. Om de gedachten
te ordenen vind ik de driedeling Lichaam Geest
en Ziel nuttig, op dezelfde wijze als de indeling
Ouder Volwassene Kind me helpt om onszelf en
anderen beter te begrijpen.
Volgens de wet van Een komt alles in het Universum voort uit een en dezelfde Eenheid of Bron.
Deze Eenheid is een verenigd veld van bewustzijns energie dat aan alles ten grondslag ligt en die
de gehele schepping doordringt.
Autonomie, onafhankelijkheid en individualiteit
zijn belangrijke begrippen in de TA. Hier streven
we naar in de behandeling van onze cliënten.
We begeleiden onze cliënten om uit hun
negatieve script te gaan en de symbiose te verlaten. Het is een psychologische behoefte om los
te komen van een inperkend script en een eigen
individualiteit te verwerven.
Volgens de wet van Een bestaat de wereld niet
uit van elkaar gescheiden dingen/mensen maar
uit relaties en onderlinge verbondenheid. Alles en
iedereen is met het andere, met elkaar verbonden.
Op basis van Liefde. Maar om het belang van de
wet van Een te kunnen ervaren, te begrijpen en
te leren om mijn ego los te kunnen laten moest
ik eerst een autonoom persoon worden en mijn
eigen identiteit leren vinden, weg uit mijn oorspronkelijke script.
Terwijl behoefte aan autonomie sterk op de voorgrond staat bij de psychologische behoeften, geven
spirituele behoeften juist aan hoezeer wij ons
verbonden weten met anderen en met het Grotere
geheel en raakt de importantie om een apart
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individu te zijn veel meer op de achtergrond.
De Vietnamese Boeddhistische monnik Thich
Nath Han gebruikt het woord Interbeing.8
Volgens hem is het niet mogelijk geluk te kennen zonder lijden, het is als met links en rechts,
overvloed en schaarste omdat we liefde kennen,
weten we wat haat is. Als we naar een bloem kijken zien we dat zij uit onderdelen bestaat die zelf
geen bloem zijn. Als je een tuinman bent weet je
dat compost nodig is om bloemen en groenten
te doen groeien.Vanwege het afval kunnen we
prachtige bloemen kweken, vanwege het lijden
kunnen we leren begrijpen en meedogend te
worden. Wanneer we diep in onszelf kijken zien
we zowel bloemen als afval en kunnen we leren
om depressie en racisme te transformeren in liefde
en begrip. Onder andere door middel van therapie
en meditatie.8 En gelukkig biedt het leven zelf
vele mogelijkheden tot verandering.
De wet van aantrekkingskracht (law of
attraction)
Wie goed doet goed ontmoet
Wat je aandacht geeft dat groeit
Wat je zaait zul je oogsten

Dit zijn uitspraken die betrekking hebben op de
law af attraction.9
Bij The Law Of Attraction, is het streven het
goede aan te trekken door jezelf goed te voelen.
Want zolang je je goed voelt doe je dingen die
goed voor je zijn. En zolang je dat doet zul je
meer mensen, gebeurtenissen en omstandigheden
aantrekken die ook goed voelen.
Verleg dus je focus naar wat je WEL wilt, en denk
niet aan hetgeen je NIET wilt. Gebruik het negatieve door het om te draaien in een positief doel.
Zoals ook wordt beschreven in het boek Strategisch coachen van Maarten Kouwenhoven.10
In de TA zeggen we: Zoek naar het gezonde deel
van mensen, naar dat waar het Vrije Kind toegang
tot heeft. Sluit aan bij dat deel waar de positieve
energie zit en laat zien hoe script boodschappen
die nu inperkend zijn vroeger slimme oplossingen
waren voor moeilijke omstandigheden. Doe geen
script bevestigende interventies, lach niet mee als
iemand galgen humor vertoont en don’t stroke
the racket.
Een andere variant is: Als ik aan u de lezer, het
bericht geef: denk niet aan een rose olifant, dan
zult u nu juist aan een rose olifant gaan denken.
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Onze hersenen kennen het woord NIET niet.
Dat waar we aandacht aan schenken gaat groeien,
wordt groter, heftiger en neemt steeds meer
ruimte in. Aandacht is een vorm van energie, wij
kunnen kiezen hoe we onze aandacht richten, ten
kwade of ten goede.
Inzicht in de werking van de universele wetmatigheden onthult een ander wereldbeeld, als volgt
kort samengevat:
Wet van verdeeldheid

Wet van Een

van fragmentatie

naar heelheid

van vervreemding

naar relatie

van conformisme

naar authenticiteit

van afgunst

naar plezier

van conﬂicten

naar dialoog

van dingen

naar processen

van pech en toeval

naar keuzes

van chaos

naar orde

van hoofd of hart

naar hart en hoofd

van angst en haat

naar liefde

van we zijn slachtoﬀers
van gebeurtenissen

naar we creëren samen
onze eigen werkelijkheid

bestaan volgens de wet van Een en negatieve
gebeurtenissen heb ik mogelijk ook naar me toegetrokken volgens de wet van de Aantrekkingskracht.
Maar ook andersom, een gelukkige zogenaamde
toevalligheid: een vriend komt mij opzoeken net
op een moment dat ik dat erg nodig heb en waar
ik mij dankbaar over voel. Misschien heb ik ook wel
gelegenheid geschapen door het gezellige gesprek
dat ik vorige keer met hem had, dat dit kon
gebeuren.
Zo kan het gebeuren dat Aart in een vijandige
omgeving woont en de buurman van Aart dezelfde buurt als gezellig en betrouwbaar ervaart.
De buurman van Aart zegt:
“Ja er wordt wel eens ingebroken en er is onlangs
ook gestolen, dat is waar. Maar wat ook waar is,
is dat de hele buurt een Koninginnedag- maaltijd
organiseerde, de kinderen tot laat op de avond
veilig op straat konden spelen omdat alle buurtbewoners mee hielpen er een feest van te maken”.
Een vrouw op straat zegt in het voorbijgaan iets
vriendelijks tegen me, het was voor mij een hele
doelgerichte positieve stroke waar ik nog een week
lang van heb lopen nagloeien. Hoe kon dat gebeuren? Heb ik soms ook iets ‘uitgezonden’ naar haar
waardoor zij dat spontaan tegen me zei?

Geïnspreerd door 11

Sinds ik deze wetten beter begrijp en er meer ruimte
voor heb gemaakt in mijn Oudersysteem zie ik ook
steeds helderder hoe deze in mijn leven werkzaam
zijn en ik er van kan leren. Met andere woorden, ik
kan mij afvragen wat is mijn aandeel in het feit dat
mijn tas met al mijn hebben en houden gestolen
is? Wat heb ik gedaan of nagelaten waardoor dit
kon gebeuren? Want we creëren met elkaar ons

De Daila Lama vat het bovenstaande als volgt samen:
In ons leven gaat het er om te leren: Om onszelf
en anderen niet te veroordelen, onvoorwaardelijk
lief te hebben en te kunnen vergeven.
Deze uitspraak is de belangrijkste plaats in mijn
Oudersysteem gaan innemen.
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Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
Dan door de ander
Te worden gezien,
Te worden gehoord,
Te worden begrepen en aangeraakt.
Virginia Satir, uit ‘Menselijke Contacten’, uitgeverij Nelissen, 1988
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