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Co-creatie is ..........
.... een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces
en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product.
Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht
en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid
van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. (Wikipedia)

We staan op een vijfsprong
Het was ergens eind maart. Ik zat in de tuin, de zon scheen, het was een prachtige voorjaarsdag.
Mijn telefoon rinkelde, ik nam op en Linda Weijers deed kort verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de NVTA. Het voortbestaan van de vereniging stond op de agenda.
Haar verhaal in het kort:
‘De NVTA is klaar voor radicale vernieuwing. Tien mensen hebben zich opgeworpen om de mogelijkheden via
co-creatie te verkennen. Wil jij dit proces begeleiden?’

Dat wilde ik wel. Waar begon ik eigenlijk aan? Ik had geen idee. Maar ik voelde mijn energie stromen.
En als Linda je iets vraagt…
De eerste bijeenkomst ging vooral over de vraag: ‘wat staat ons nu te doen?’ Want: ook (juist!) co-creatie
vraagt om een helder doel, een logisch plan en een concrete taakverdeling. Na anderhalf uur waren we
het eens, het kick-off document werd geschreven en geplaatst op de website www.transformatieproces.
wordpress.com. Leden kregen een e-mail, enthousiaste nieuwe co-creatoren stonden op en sloten zich
aan, het was een vliegende start.
In teams gingen we aan de slag: het interviewteam, het evenementteam, het rand voorwaardelijke team.
De zin om samen iets moois neer te zetten was groot, in korte tijd werd veel werk verzet. Elkaar live ontmoeten was nuttig voor de verbinding. Want co-creatie is net als alle samenwerking tussen mensen:
je kunt elkaar even kwijt raken. En dat kan leiden tot irritatie of misverstanden. Elke bijeenkomst startte
we daarom met de vraag: ‘hoe doen we het samen?’ Niet altijd makkelijk, wel zinvol. Met een blik terug kan
ik nu zeggen: ‘we hebben het fantastisch gedaan’. De Strook die voor u ligt toont - in woord en beeld - de
weg én de voorlopige uitkomsten.
En nu staan wij op een vijfsprong. De toekomst van de NVTA is het thema van uw keuze. Dit nummer
van de Strook zal u hierin voeden.Verbaast u over de veelzijdigheid van de TA-geïnteresseerden in Nederland én Vlaanderen. Geniet van visionaire doorkijkjes die geschetst worden in columns en artikelen.
Wandel eens door de verenigingsgeschiedenis, wat dragen we mee? Lees een verslag van de interviews en
een sfeerimpressie van de 8 september bijeenkomst: ‘Eren en Verlangen’. En bovenal: ontdek welk NVTA
toekomstscenario bij u past!
Veel plezier,

Petra Meijssen
Veel dank aan alle mensen die tijd en energie hebben gestoken in het maken van deze Strook!
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Nieuwe vorm van beleven
interview met Linda Weijers
De redactie van de Strook heeft een van de leden van de co-creatiegroep geïnterviewd met als doel een blik te werpen
op het actieve en creatieve werkproces van deze groep de afgelopen maanden. Linda Weijers was hiertoe graag
bereid. Zij is CTA onder contract (organisational). www.mensenorganisatie.org

Kun je je even voorstellen?
Linda Weijers. Ik woon met mijn man Nick en onze drie zoons Tom, Joep en Jelle in Haarlem. Daar heb
ik ook mijn werkplek in de binnenstad: ‘mens en organisatie - organisatieadvies, coaching en training’.
Wat heb je in je professionele en persoonlijke leven met TA?
TA heeft mij, bovenop mijn levenservaring en mijn HRM opleidingen, een brede basis gegeven om het
leven ‘vol’ te leven. En vooral ook vanuit de behoeften die ik heb en wat ik belangrijk vind. In relatie tot
mijn gezin, familie en vrienden helpt het mij om uit allerlei verstrikkingen te blijven en frank en vrij met
hen in contact te zijn, op heel veel verschillende manieren en met verschillende intensiteit. In mijn werk
binnen organisaties en bij het coachen van medewerkers gebruik in TA als taal om betrokkenen te laten
onderzoeken wat er gebeurt bij henzelf, tussen hen en anderen, wat dit betekent voor gewenste
veranderingen en gedrag bij henzelf en binnen de teams en de organisatie als groter geheel.
Hoe ben je in de werkgroep co-creatie terecht gekomen?
Die vraag vind ik wel grappig. Het voelde niet alsof ik daarin ‘terecht kwam’. Op de ledenvergadering
waarin het eventueel opheffen van de NVTA ter sprake kwam, voelde ik onrust, irritatie en ongemak.
Er werd door de aanwezige leden gezocht naar de oorzaken waarom de energie in de vereniging niet
stroomde. Ik heb lucht gegeven aan mijn eigen onrust door het woord te nemen en heb daarmee woorden gegeven aan die onrust.
In de middag hebben we in groepen gebrainstormd over hoe de NVTA verder zou kunnen gaan en wat
er dan nodig zou zijn. In de centrale discussie over die ideeën werd duidelijk dat het in eerste instantie
nog niet over de vorm hoefde te gaan, maar dat het belangrijk zou zijn om het proces van vernieuwing
vorm te geven. En dat het misschien nodig zou zijn om te eren wat er allemaal is geweest de afgelopen 40
jaar. Daarbij werd een belangrijke randvoorwaarde gesteld dat de niet-aanwezige leden ook gelegenheid
zouden krijgen deel te nemen aan dit proces. Door mijn actieve rol in de discussie en die van mijn buurvrouw daar, Lynda de Jongh, kwam de bal om een coördinerende rol te nemen, redelijk makkelijk bij ons
te liggen. We hebben toen ter plekke een groep van in totaal 10 mensen bereid gevonden om het veranderingsproces te helpen vormgeven. We hebben op dat moment de verwachtingen gemanaged en daarmee voorkomen dat de ballast waar het huidige bestuur last van heeft gehad op onze schouders kwam te
liggen. Wat daarbij hielp was een helder contract maken met de aanwezig leden en bestuursleden.
Wat is jouw rol in die groep?
In de beginfase van het cocreatieproces heb ik met steun van Lynda de Jongh en Kim Heerema gezorgd
voor communicatie naar de opleiders, naar de leden en heb ik de eerste bijeenkomst georganiseerd. Een
TA-collega waar ik veel mee spar, Petra Meijssen heb ik gevraagd of zij de procesbegeleiding zou willen
doen. Dat wilde zij en dat doet zij nu met verve. Ik ben nu haar klankbord en achtervang. Inmiddels ben
ik verantwoordelijk, samen met Krispijn Plettenberg en Eric-Jan Reinierse, voor het organiseren van de
NVTA ledenvergadering die op zaterdag 3 november plaats zal vinden. Daar moet een besluit genomen
worden over hoe de NVTA verder gaat.
Wat inspireert je in die groep?
De betrokkenheid en openheid waarmee iedereen zijn of haar plek inneemt tijdens een bijeenkomst en
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in het creatieproces. Er is veel energie in deze groep. We zijn een groep met open grenzen, waardoor er
makkelijk informatie en mensen in en uit en uit en in gaan. Ook niet-NVTA leden zijn welkom en van
dit aanbod heeft bijvoorbeeld Hubert Jehee, die veel met TA werkt maar geen NVTA-lid is, gebruik
gemaakt. Hij doet nu volop mee. Er zijn ook mensen die aangegeven hebben dat ze niet actief mee kunnen doen, maar wel betrokken willen zijn. Zij zitten, zeg maar in de tweede linie, dat geeft steun en we
kunnen bij op een aantal van hen een beroep doen voor hand- en spandiensten.
We hebben bij de start een duidelijk contract gemaakt, dat doen we eigenlijk elke bijeenkomst opnieuw
en Petra helpt ons koers te houden om de gestelde doelen te bereiken. Die verantwoordelijkheid delen
we trouwens en we spreken elkaar er onderling ook op aan. Dat is soms wel spannend en zoeken.
Ik vermoed dat deze groep hiermee al een nieuwe vorm aan het beleven is. We kunnen onze ervaringen
mooi meenemen op de bijeenkomst ‘Eren en verlangen’ op 8 september as.
Wat zijn tot nu toe de voorlopige resultaten van deze groep (juni 2012)?
In 3 maanden is de totale groep 3 keer bij elkaar geweest in Utrecht. Daar werden activiteiten op elkaar
afgestemd. Steeds zijn toegankelijke verslagen gemaakt, zodat NVTA leden en geïnteresseerden ons proces
kunnen volgen. Er zijn inmiddels interviews gehouden met 13 NVTA leden, waaronder een aantal
opleiders. De uitkomsten van die interviews nemen we ook mee op 8 september.
De bijeenkomst ‘Eren en Verlangen’ staat in de steigers, de randvoorwaarden voor het lidmaatschap van
EATA zijn in kaart gebracht, de wensen en verlangens van de opleiders zijn helder en de datum voor de
volgende ledenvergadering is bepaald op 3 november. Binnenkort buigt een klein groepje zich over het
tot stand komen en concreet maken van de 3 scenario’ s die aan de leden voorgelegd gaan worden.
Wat vindt jij hiervan?
Ik ben er blij mee en ik geniet ervan dat deze co-creatie aan de gang is. Het is nog wel spannend hoe
andere NVTA leden en TA geïnteresseerden zich willen en kunnen verbinden met ons doel en ons proces. Gaan onze inspanningen ook iets opleveren en scheppen we daarmee ruimte voor een toekomstbestendige TA-community? Dat hoop ik wel.
Hoe zou de NVTA er uit moeten zien volgens jou?
Ik kan mijn voorstellen dat de NVTA bestaat uit verschillende schillen, waarbij binnen die schillen het
soort lidmaatschap bepaalt wat je brengt en haalt. Daarbij is het de vraag of je zo’n schil dan ook moet
opknippen in de verschillende werkvelden. De grenzen tussen de verschillende schillen en de tussengrenzen (werkvelden) zouden permeabel moeten zijn om personen te kunnen laten wisselen van plek en
om informatie in en uit te kunnen laten stromen. De buitenste schil is voor TA-geïnteresseerden die zich
op één of andere manier via internet, twitter, facebook of anderszins met de NVTA verbinden omdat zij
de interactie en verbinding met de NVTA en de community waardevol vinden.
De vereniging faciliteert daarmee:
het zichtbaar maken naar binnen en buiten van deelnemers aan de TA-community in Nederland.
de administratieve en organisatorische ondersteuning om lid te zijn van EATA en om leden de
structuur te bieden een TA certificeringtraject te doorlopen(BTA, CTA, (P)TSTA).
Wat is hiervoor nodig?
Hoe dat er praktisch uitziet? Een klein bestuur die strategische lijnen uitzet en een administratieve kern
die uitvoert. Je zult de community moeten ondersteunen met een eigentijds platform op internet.
De NVTA leden en niet-leden zullen zelf activiteiten kunnen organiseren rond thema’s vanuit eigen
behoeften en energie. Binnen die activiteiten kan een ieder vanuit eigen expertise en authenticiteit een
rol op zich nemen die past bij het doel van de betreffende groep en zijn proces.
Thema’s kunnen zijn: opleiden, kwaliteit, vernieuwing, intervisie, onderzoek, accreditatie etc.
Ik wil zelf komende tijd een artikel schrijven waarin ik inzichten uit TA en Group Relations en mijn
ervaringen binnen deze co-creatiegroep samenbreng. Wie weet ontstaat daar wel een handvat uit.
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De blik van buiten
Hubert Jehee
Hubert Jehee is lid van het Managementteam van het Project-Programma Adviescentrum van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Tevens is hij als supervisor en trainer actief binnen overheid en bedrijfsleven. Hij richt zich op
complexe besturings- en ontwikkelopgaven van mensen en organisaties. Hij gelooft in een geïntegreerde toepassing
van bedrijfskundige en gedragsprincipes, waaronder het TA-gedachtegoed.
Hubert is betrokken bij de NVTA co-creatie.

Aan de vooravond van morgen
De deur stond open, co-creatielicht straalde naar buiten. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, het contact
snel gemaakt. De NVTA staat aan de vooravond van een belangrijke beslissing. Hoe gaan we nu verder?
Waar staan we voor en waar zijn we van? Staan de doelen als de bekendheid van TA in Nederland vergroten, het ontmoeten en verenigen van leden, de kwaliteit van de toepassing van TA bevorderen en
bewaken en bevorderen van professionaliteit nog fier overeind of hebben ondertussen andere belangen
de overhand gekregen? Om bij te dragen aan het veranderingsproces ben ik vanuit mijn vakgebied en als
externe TA-ambassadeur gevraagd om mijn blik te delen.

De kracht van het perspectief
Net als elke organisatie bestaat de NVTA bij de gratie van haar omgeving. Al grensoverschrijdend is het
steeds weer de kunst om de balans te vinden tussen interne en externe drijfveren. Wat is de omgeving
voor de NVTA en hoe wordt die ervaren? In hoeverre is die omgeving betrokken en verbonden?
Is de behoefte van de toenemende groep van actieve TA-gebruikers in beeld of zijn alleen de aangesloten
beroepsgroepen relevant? Kijken we dus alleen van binnen naar binnen, van binnen naar buiten of ook
van buiten naar binnen? De invalshoeken bepalen het vooruitzicht. De NVTA geeft aan een platform
te willen zijn voor leden om TA toepassingen en ontwikkelingen uit te wisselen, te onderzoeken en te
verbinden met andere wetenschappelijke en maatschappelijke stromingen en ontwikkelingen. Ik vind het
van ambitie en lef getuigen dat de NVTA de antenne uitschuift, rondom het oor te luisteren legt en open
staat voor nieuwe ideeën.

Focus door drijfveren
Kijk ik naar mezelf, dan is blijheid mijn belangrijkste waarde. Blijheid als zichtbare uiting van in je eigen
kracht staan, de basis voor leven en doorgeven van leven, de sleutel voor ontplooiing en bloei. Eigen
verantwoordelijkheid nemen en succesgedrag vertonen, dat is waar ik voor sta. Hiervoor biedt TA een
schat aan mogelijkheden die nog dagelijks toeneemt door de combinatie van andere bedrijfskundige en
sociaal psychologische inzichten en door het aangaan van waardevolle dialogen met TA-ervaringsdeskundigen. Hierbij wil ik inspirerende mensen als Maarten Kouwenhoven, Pia Umans (Plata), Marjolijn Grijns
en de leden van de SparTA-groep zeker niet onvermeld laten.
En hoe zit het met de blijheid van de NVTA? Is de cocreatie gedreven door interne pijn of door lonkende kansen? Hoeveel urgentie wordt eigenlijk ervaren om te willen veranderen? Het eren van de leden op de succesvolle bijeenkomst van 8 september gaf veel verbinding en warmte. Daarna proefde ik
minder de noodzaak om radicaal het roer om te moeten gooien. Gaan we het met een paar aanpassingen
dus wel redden? Enthousiasme werd geuit voor het werk van het co-creatie-initiatief. De reactie op de
aangedragen mogelijke toekomstscenario’s bracht in ieder geval een grote diversiteit en een interessant
krachtenveld naar voren. Uiteindelijk zal de grootste drijfveer de gewenste focus en blijheid geven. Ik ben
benieuwd.
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De NVTA heeft toekomst
Hoe nu verder? Leiden is verleiden. Hoe gaat de NVTA haar leden en haar doelgroep verleiden? Wat mij
aanspreekt is een vraaggerichte organisatie die zowel het TA-gedachtegoed als de behoefte van de TAgebruikers centraal zet. Een moderne ontkokerde organisatie die communiceert in een taal waarbij ik een
gevoel krijg van ‘die NVTA begrijpt mijn opgave en sluit hier op aan’. Daar word ik blij van.
Aan de NVTA is de keuze. Ongeacht de keuze wil ik de leden van de NVTA in overweging geven om te
zorgen dat de co-creatievernieuwingskracht duurzaam behouden blijft voor de NVTA-organisatie, tot op
bestuursniveau. Een behoudende en vernieuwende organisatie tegelijkertijd, met oog voor borging van
kwaliteit en oog voor aansluiting op de veranderende behoeften in de maatschappij.
Zo kunnen we het vuur van de oprichters blijven eren en meenemen naar een volgende toekomst met
behoud van al het mooie dat we hebben gerealiseerd.

Feiten en cijfers NVTA
Hoe ziet ons ledenbestand er vandaag de dag eigenlijk uit? Hieronder presenteren we een aantal feiten
en cijfers over de NVTA.

Werkvelden NVTA leden
1 juli 2012
counseling
educatie
organisatie
Psychotherapie
werkveld nvta

Leden NVTA in 2012

381

Leden NVTA in 2010

336

Leden NVTA in 2008

280

Leden NVTA in 2006

244

Opleiders in TA
PTSTA
TSTA

Toelichting: Meerdere leden zijn betrokken bij meerdere werkvelden.
In dit overzicht zijn alle werkvelden meegeteld.

12
7

Mensen dat TA actief
gebruikt in werk
(geschat)

Vele duizenden

NVTA oprichtjaar

1973

Certificeringsoverzicht NVTA leden
1 juli 2012
Aantal leden

350
300
250
200
250
100
50
0

BTA

CTA

CTA
onder

PTSTA

TSTA

Reguliere
leden

contract
Toelichting: Het totaal aantal leden is 381
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Het eren van de ouders van de NVTA.
Abigael Verspoor
Ik ben Abigael Verspoor. Als organisatieadviseur en coach werk ik met directeuren en leidinggevenden op hun
pad van Liefdevol Leiderschap. Liefdevol Leiderschap zoekt de optimale balans tussen wat goed is voor de leider,
de organisatie en de klanten. Op mijn blog schrijf ik graag over mijn ervaringen en gedachten in dit boeiende
vakgebied. www.abigael.nl

In het proces van co-creatie is het eren van het verleden een belangrijke stap. Met behulp van veel oudbestuursleden heb ik het volgende verhaal van de NVTA van toen tot nu kunnen schrijven. Het is
gebaseerd op herinneringen die elkaar soms versterken maar elkaar soms ook tegenspreken. Ik heb getracht alle verhalen eer aan te doen. Onderstaand stuk is noch volledig, noch gegarandeerd correct.
Wat het wel is, is een verzameling van mooie en minder mooie herinneringen uit een heel leven NVTA.
Een hele diepe geschreven buiging aan alle oud- en huidige bestuursleden én Strook redactieleden van de
NVTA door de jaren heen.
‘Natuurlijk staat er niks op papier uit de begintijd van de NVTA! We waren toen echt een
rebellenclub in de jaren ’70. Het was de Flower Power tijd. Ik had lang haar en een baard.’

Aan het woord is Maarten Kouwenhoven, één van de grondleggers van
de Transactionele Analyse in Nederland.

TA komt naar Nederland
Het begint allemaal met Arnold van Westering. Hij bracht de TA-opleiding naar Nederland.
Zelf woonde Arnold zes maanden per jaar in Amerika, waar hij is opgeleid door de Gouldings.
Via een advertentie in een krant kondigde Arnold aan een eerste TA opleidingsgroep in Nederland
te gaan starten bij de Werkplaats, Singel 95 in Amsterdam.
Deze groep bestond uit: Maarten Kouwenhoven, Marijke Arendsen Heijn, Theo van der Heijden,
Mart Bolten, Nol de Jong en Gerrit Roosjen.
Marijke Arendsen Heijn vertelt over haar keuze mee te doen met deze groep:
‘Ik had Psychologie gestudeerd en was net klaar en ik dacht: ik heb eigenlijk niks geleerd. Ja, ik heb geleerd
over testtheoriën en functieleer. Maar ik wilde met mensen werken en ik wist niet waar te beginnen.’
Marijke had op de universiteit wel iets van TA meegekregen. Dus toen zij de oproep voor de opleidingsgroep zag,
was de keuze snel gemaakt.
‘Transactionele Analyse was écht vernieuwend. De TA legt de basis voor het centraal stellen van de cliënt/patiënt in
de geestelijke gezondheidszorg. Concepten als een goed Contract sluiten met je cliënt, hen zien als gelijkwaardige
mensen die je respectvol moet behandelen, het was allemaal nieuw. Voor het eerst werden er bijvoorbeeld nonsuïcide contracten gesloten. Dit vertrouwen in de cliënt was in die tijd uniek.’

De NVTA ontstaat
Op het TA-congres in Villars in 1975 besloten de leden van de opleidingsgroep dat er een Nederlandse
vereniging noodzakelijk was om de TA écht naar Nederland te krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid is
daar de NVTA opgericht.
Het eerste bestuur bestond (waarschijnlijk) uit: Mart Bolten, Maarten Kouwenhoven en Marijke
Arendsen Heijn. Maar de namen Ger Heester en Erica Stern zijn ook genoemd door Maarten, dus
wellicht gaat het om verschillende besturen achter elkaar. Het tweede en het derde bestuur zijn voor
mij in dit onderzoek onduidelijk gebleven.
In 1976 vraagt Arnold aan Maarten en Marijke of zij de TA-opleiding in Nederland willen voortzetten.
Dit is het begin van de Stichting ANITA. De verwevenheid tussen ANITA en de NVTA is lange
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tijd groot. Na het uitstappen van Maarten, is Marijke verder gegaan met Moniek Thunnissen en
Marijke Wusten. Recentelijk is ANITA overgegaan in de TA-Academie.
Het oprichten van de NVTA en het willen uitdragen van de TA had iets
zendingsachtigs. De TA was een boodschap die verspreid moest worden.
Deze zendingsdrang is er één die je ook bij latere besturen steeds terug hoort.
Een belangrijke motivatie om deel te nemen in het NVTA-bestuur is TA bekender en toegankelijker maken in Nederland.

Onduidelijke jaren 80
Ná het eerste NVTA-bestuur valt er een gat in mijn onderzoek. De naam Akke Meiling wordt
nog genoemd, een (kinder) psychiater die nu niet meer actief lijkt in de wereld van TA. Zijn naam
googelend brengt informatie naar boven waaruit ik durf te concluderen dat hij bij hem het gedachtengoed van de TA nog steeds leeft. Het is een periode waarin er binnen de hele TA wereld veel conflict
heerst. Een groot pijnmoment in deze periode was de opheffing van de samenwerking tussen de NVTA
en VITA bij het maken van de Strook. Over de NVTA als vereniging is weinig bekend. Het wordt ook
wel een slapende periode genoemd. Zoals Marijke mooi verwoordt:
‘Er zijn in de loop van de tijd een paar psychiaters geweest als voorzitter, die erg goed waren in hun vak, maar van
besturen en organisaties niet veel wisten.’ Dit had zijn weerslag op het energieniveau in de hele vereniging.

In Nederland is het voor de TA zélf wel een periode van bloei. Het is de tijd waarin bijvoorbeeld het
3-delige boekwerk TA in Nederland van Maarten Kouwenhoven uitkwam.

Nieuwe energie
Het eerstvolgende bestuur dat ik met zekerheid kan duiden is dat van Anne de Graaf, voorzitter van 1988
tot 1991. De NVTA was op sterven na dood en Anne de Graaf werd gevraagd om de vereniging weer op
poten te zetten. Anne zegt over die tijd:
‘Ik begon aan de klus met een paar goede mensen. Ik herinner me Menco Dane en Diny Koreman. We waren een
ambitieus bestuur. We wilden vooral Strook goed op de rails krijgen. Strook werd toen feitelijk alleen uitgegeven door
VITA. De NVTA was ‘slapende’. Het was niet eenvoudig er weer een samenwerkingsproject van te maken, maar het
is gelukt. We hebben ook een studiedag georganiseerd om het 15-jarig bestaan van de NVTA te vieren. Dat was een
mooie dag op het HWC in Amstelveen met een hele volle zaal en Julie Hay als gast.’

Ná Anne ging het stokje over naar Sari van Poeljé. Samen met Brenda Wigleven, Diny Koreman, Sija Bos
en anderen heeft zij het harde werk doorgezet om de NVTA weer echt tot leven te brengen.
Met een werkdruk van één dag in de week, veel marketing, een geweldig congres en dagen voor de verschillende werkvelden is dit ook gelukt. Het ledental ging weer groeien. Helaas is ook dit bestuur
gesneuveld door een combinatie van de hoge werkdruk en het uitblijven van Strooks.
Een patroon dat nu al zichtbaar lijkt te worden.
Na Sari was het in 1998 de eer aan Moniek Thunnissen om de rol van
voorzitter op zich te nemen.
Met Theo van der Heyden, Marijke Wusten, Margit Sleeuwenhoek, Henk
Nolen en Harry Meussen heeft zij zich ingezet met het internationale
congres: Violence let’s talk als hoogtepunt.
Een groot succes!

Ingewikkelde thema’s
Wanneer in 2002 het roer wordt overgenomen door Bea Verzaal, is de NVTA financieel in de problemen.
Dit weerhoudt Huib Pouw, Annemarie Linnenkamp en later Jetty Kosman, Marijke Baden en
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Louis Steeman er niet van zich weer een lange periode voor de vereniging in te zetten. Louis Steeman
begon als bestuurslid en werd bij het vertrek van Bea gevraagd de rol van voorzitter op zich te nemen.
Zijn overtuiging was dat er behoefte was aan een beleidsmatige meer zakelijke aanpak van een aantal
thema’s die speelden in het bestuur en de vereniging.
Er speelden verschillende ingewikkelde thema’s, waardoor het bestuur te voorzichtig was geworden.
Het belangrijkste probleem was een klacht die was ingediend die uitmondde in een ethische kwestie,
waarbij het bestuur deel van het probleem werd. Ik, als schrijver van dit stuk, ken de ins en outs niet van
dit verhaal. Zodra ik hierover schrijf, word ook ik voorzichtig. Er ligt een grote lading op dit pijnmoment
van de NVTA. Ook op de bijeenkomst ‘Eren en verlangen’ van 8 september is hier niet echt over gesproken. Wellicht is het nog te pijnlijk om echte openheid te geven?
Het bestuur heeft in de jaren dat Louis voorzitter was voor een aantal van bovenstaande thema’s een
redelijk stevige koers gevaren met het beleidsplan als kompas. Enkele thema’s zijn opgelost of milder
geworden en andere zitten zo diep in de roots van de NVTA dat Louis vermoedt dat ze onverbiddelijk
deel uitmaken van het huis.

Op weg naar het heden
In het bestuur van Louis komt Breg van Baars voor het eerst ten tonele. Een actieve secretaris die tot
de dag van vandaag ziel en zaligheid in haar taak stopt. In het volgende bestuur vanaf 2009, met
Lieuwe Koopmans als voorzitter, neemt zij weer plaats als secretaris.
Een belangrijk hoogtepunt uit deze periode is de NVTA dag in Maarn, waar verschillende leden miniworkshops aan elkaar geven. Het is een dag waar de energie tussen de leden goed voelbaar is. Pijnlijke
momenten zijn er in de afgelopen jaren echter ook, zoals een ALV waar bijna niemand op af komt en
het ontbreken van redactieleden voor Strook.
Het huidige bestuur bestaat uit: Lieuwe Koopmans, Breg van Baars, Miriam Termeer,
Krispijn Plettenberg, Hans van Beek en Patrick Odendaal. In maart van dit jaar sturen
zij een brandbrief naar alle leden. De boodschap is dat zij het draagvlak voor de NVTA
onder de leden niet meer voelen. Het is een oproep tot actie, waarvan zij weten dat het
nodig is, maar waarvoor zij zelf de energie niet meer hebben. Op de ALV die volgt geeft
het bestuur aan er eind 2012 mee te stoppen. Tegelijk roepen zij de leden op om een plan te maken voor
de toekomst. Dit is het begin van het co-creatie proces, waar deze Strook een onderdeel van is.

Patronen binnen de NVTA?
Door de jaren heen lijkt een golf
beweging zichtbaar in de energie van de besturen van
de NVTA. Bestuursleden beginnen vol
goede moed en ambitieuze plannen, waarvan er een paar
grote daadwerkelijk gerealiseerd werden. Denk bijvoorbeeld aan conferenties, studiedagen en het succes
van Strook. Maar ergens in de bestuursperiode zakt het in en komt er een moment van wellicht desillusie.
Sommigen bestuursleden weten zich hieruit te trekken, anderen helaas niet.
De huidige crisis lijkt een bekende beweging binnen de verenigingshistorie. Het laat zich aanzien als een
patroon van de NVTA. De heftigheid van deze crisis duidt op de ‘Dramadriehoek’ die al langer uitgespeeld wordt en niet alleen van deze tijd of van dit bestuur is. Met een aantal oud-bestuursleden heb ik
hierover van gedachten gewisseld. Hoe komt het dat mensen die vol energie en goede intenties na een
bepaalde periode leeglopen en stoppen? Mijn analyse is zeker niet sluitend, maar naar aanleiding van deze
gesprekken is de volgende theorie in mij opgekomen.
De vraag is vanuit welke motivatie iemand voor een positie in het bestuur kiest en hoe zich dit in de loop
van de tijd ontwikkelt. Meerdere oud-bestuursleden geven aan het belangrijk te vinden dat TA een
prominentere plaats in Nederland krijgt. Sommigen voelden de drang om TA erkend te krijgen in de
wereld van de psychotherapie.Velen zeggen ook: de TA heeft mij zoveel gebracht, ik wilde wel eens iets
terug doen.
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Wat mij op het volgende gedachtenspoor zet. Men doet dingen vóór de TA. Het vinden van erkenning
vóór de TA, het uitdragen van de TA naar anderen en de TA iets terug willen geven. De TA wordt hierin
gepositioneerd als mens met behoeften waarin men wil voorzien. Maar de TA is natuurlijk geen mens
met eigen behoeften. Waardoor het proces van iets teruggeven erg onbevredigend kan zijn. Een dank je
wel zal je van de TA niet krijgen. Het is logisch dat dit als bestuurslid frustrerend kan zijn. Ieder mens
heeft behoefte aan Strooks. Het uitblijven van Strooks voor onze bestuursleden, zuigt de batterijen leeg.
Dit is heel spijtig.

De behoefte van bestuursleden
Hoe de toekomst van de NVTA er ook uit ziet, het is van belang dat er in de behoeften van de
bestuursleden wordt voorzien. Wat krijg je als bestuurslid terug voor jouw inzet? En als je er niets voor
terug krijgt, wat is dan een redelijk termijn waarop je uitsluiting kan geven? Ik vind vier jaar erg lang.
Denk eens aan bestuurstermijn van een jaar, met de mogelijkheid te verlengen.
Alle besturen en bestuursleden hebben op verschillende manieren bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van de NVTA. Door hen zijn wij nu op het punt gekomen dat wij op een basis terug kunnen vallen en de ruimte kunnen nemen om opnieuw naar de behoeften van de leden én de bestuursleden kijken.
Deze inzet mag geëerd worden met een hele diepe buiging voor alle oud-bestuursleden én alle redactieleden van de Strook.
Dank je wel.
N.B. In mijn onderzoek naar het verhaal van de Ouders van de NVTA merkte ik dat de groep
Ouders van de TA in Nederland groter is dan dit. Mensen die ik nu buiten scope heb gelaten,
zijn bijvoorbeeld alle redactieleden van de Strook. Waarmee ik in het onderzoek direct
merkte dat dit niet terecht is. De Strook is een wezenlijk onderdeel van de NVTA en de histo
rie, heden en hopelijk toekomst van de Transactionele Analyse in Nederland.
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Clinical
Moniek Thunnissen
Moniek Thunnissen is sinds ongeveer 30 jaar bezig met TA, deels in de verschillende psychiatrische centra waar zij
werkte en verder als opleider, eerst bij Stichting A.N.I.T.A en nu bij de TA-Academie.
Ze is Trainer en Supervisor in het klinische werkveld en gebruikt als psychiater en psychotherapeut de TA ook veel in
het werk met haar cliënten /patiënten. Binnenkort verschijnt de tweede druk van haar boek over persoonlijkheidsstoornissen en in maart volgend jaar het nieuwe Leerboek TA dat ze samen met Anne de Graaf en een aantal andere
TA opleiders, aan het schrijven is.

MIJN DROOM OVER DE TA IN NEDERLAND
Mijn dochter is dit jaar aan de studie psychologie begonnen. Wie schetst mijn verbazing dat ze, na de
eerste kennismaking met haar jaargenoten, in haar tweede week een introductiecursus TA krijgt, met alle
basisconcepten:
Het belang van Strooks bij het welbevinden van mensen
De verschillende existentiële posities die kunnen leiden tot samenwerking, depressie, strijd of
eenzaamheid
De egotoestanden waardoor je altijd verschillende opties hebt in elke situatie
De dramadriehoek en het levensscript
Al in hun eerste jaar leren de studenten dat mensen weliswaar niet altijd zelf hun problemen veroorzaken:
immers, als je moeder jong overlijdt, als je misbruik of verwaarlozing meemaakt in je jeugd, is dat toch
echt niet je eigen schuld! Maar dat mensen wel een keuze hebben in hoe ze vervolgens doorgaan met
hun leven. En dat je als therapeut mensen het beste kan helpen door hun eigen veerkracht en zelfredzaamheid groter te maken en hen te leren hun eigen gezonde krachten te gebruiken…..
Tja, de eerste zin van dit stukje is waar en de rest is fantasie. Wat zou het mooi zijn als deze fantasie waar
zou zijn!
Op dit moment is de studie psychologie vooral heel ‘wetenschappelijk’; studenten leren artikelen te beoordelen en zelf te schrijven, leren veel over de werking van de hersenen en verschillende therapeutische
stromingen (waarbij de TA vaak niet genoemd wordt).
Ze leren heel weinig over zichzelf: waarom wil ik psycholoog worden? Wat drijft mij in mijn vak en in mijn leven?
Wat gebeurt er met mij als er een depressieve man met werkproblemen, een echtpaar met ruzie of een tiener die
spijbelt, bij mij om hulp komt vragen?

En dit zijn nu juist de vragen waar je in de TA opleiding zoveel mee bezig bent. Na 30 jaar in het
psychiatrische vak is de TA voor mij nog steeds de methode waar persoonlijke groei en professionele
effectiviteit nauw verweven zijn. Waarmee cliënten kennis en vaardigheden opdoen om zichzelf beter te
begrijpen en uit oude patronen te stappen. Waar ik op TA-congressen collega’s uit de hele wereld ontmoet die zichzelf als instrument gebruiken in hun therapeutisch werk.
Ik blijf dromen en fantaseren over de plaats die de TA kan innemen in de psychiatrie, psychologie en
psychotherapie. En het blijft niet bij dromen; waar ik betrokken ben bij opleidingen, supervisie of het
schrijven van artikelen of boeken: overal geef ik de TA een plaats en een stem. En ik ben niet de enige;
steeds meer professionals lijken mee te werken aan de ‘revival van de TA in de 21e eeuw’.
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Co-creatieteam gaat in gesprek
Een kort verslag van de interviews, zomer 2012.
Verenigen en co-creëren is samen doen, denken en voelen. Maar ook: naar buiten gaan, contact leggen met je omgeving, dialoog uitlokken én luisteren naar de geluiden om je heen. Daarom heeft de co-creatiegroep steeds verbinding gezocht met TA-geïnteresseerden. Onder andere via interviews en online aanwezigheid. De interviews toonden
een brede variatie aan behoeften, ideeën en verlangens. Het was een belangrijke bron van input voor de scenariovorming. Met het oog op de privacy hebben Lynda de Jongh en Jacobien Geuze hier één algemeen verslag gemaakt.

Dit verslag is tot stand gekomen na interviews onder verschillende doelgroepen:
oprichters van de NVTA en voormalig bestuurders
leden en opleiders
opzeggers van lidmaatschap
niet-leden met affiniteit voor TA
Het doel van de interviews was het onderzoeken van de levensvatbaarheid van de NVTA, alsook de inhoudelijke ideeën hierover, bij verschillende doelgroepen. In de interviews zijn 5 vragen gesteld. De antwoorden op de vragen waren erg divers, soms algemeen van aard en soms ook zeer gedetailleerd. Om een
algemene indruk te geven van het spectrum aan antwoorden op de gestelde vragen over de NVTA, dan
wel een TA-community, is hieronder summier een en ander uitgewerkt, per vraag.
Op welke wijze voel je je verbonden met TA?
De geïnterviewden spraken over de betekenis van TA in hun professionele
leven en hun privéleven. Het scala aan antwoorden is breed. Sommigen noemden TA praktisch toepasbaar en één van de instrumenten die zij inzetten.
De meesten gaven aan dat TA een fundamenteel onderdeel vormt van hun
werkende leven.

De kijkwijze van
TA is diep in mij
geworteld

Persoonlijke groei door TA benoemt iedereen. De één ervaart TA als richtinggevendin zijn/haar leven, de ander benoemt dat TA veel heeft opgeleverd.
TA geeft enerzijds praktische en laagdrempelige handvatten voor ontwikkeling en anderzijds mogelijkheid voor veel diepgang.
Er zijn ook ervaringen die juist de verbondenheid met TA of de NVTA verminderen.
Enkele mensen benoemen het verplichte karakter van hun lidmaatschap, wat weinig inspirerend is.
Ook noemen ze de door hen als niet prettig ervaren hiërarchie in ervaring, opleidingsjaren, behaalde
certificaten en soms gesloten grenzen bij de TA-gemeenschap in Nederland. Een ander kritisch punt dat
wordt genoemd is een geringe openheid naar of verbondenheid met andere stromingen.
Professionele basis
is belangrijk. We
zijn niet alleen
hobbyclubje!

Iedereen hecht aan de status van TA en er zijn ook zorgen over. Iemand
vertelt bijvoorbeeld over een recente ervaring, toen bleek dat therapie
op basis van TA niet (meer) wordt vergoed. Enkelen geven aan dat artikelen in de Strook ook onderwerp van discussie zijn. De een benadrukt
de voldoende (wetenschappelijke) kwaliteit, de ander de behoefte aan
praktijk gerichte en concrete toepassingen.

Als je vrij fantaseert: hoe ziet een TA community in Nederland er dan uit?
Alle geïnterviewden willen dat de NVTA blijft voortbestaan, enkele geïnterviewden
overwogen hun lidmaatschap op te zeggen. De ideeën over de vorm waarin de NVTA
zou kunnen doorgaan lopen heel erg uiteen. Het concept van co-creëren spreekt veel
mensen aan. Tegelijk benoemen mensen dat dit co-creëren weliswaar een fijne energie
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oplevert maar dat dit vooral Kind-energie betreft, die ook vluchtig kan zijn. In lijn daarmee ligt mogelijk
de tendens van ‘graag iets halen’ bij de NVTA maar minder neiging tot ‘brengen’. Thema’s als commitment, verantwoordelijkheid nemen worden genoemd.
Deze lijken meer Ouder- en Volwassen-energie te betreffen.
Wat mensen willen halen varieert van ontmoeten, praktische voorbeelden en vernieuwende ideeën
opdoen, via informatie over ontwikkelingen en leeractiviteiten, het faciliteren van uitwisseling, tot het
bieden van een ethische code. Mensen hebben hierover veel en uiteenlopende ideeën.
Accreditatie noemen de opleiders als taak voor de opleidingen. Een enkeling merkt op dat er weinig
contact lijkt te zijn tussen opleidingen en de NVTA.
Wat voor organisatie(vorm) vind jij daarin inspirerend/nodig/adequaat?
Ook hierover verschillen de meningen. Het spectrum loopt van een minimale zakelijke
kernvereniging die zorg draagt voor financiële en organisatorische aspecten, tot een open
en actieve netwerkorganisatie. Oud-bestuurders en de wat oudere leden geven aan dat er
een groot gebrek aan strooks was/is voor mensen die zich (in het verleden) hebben ingezet
voor de NVTA.
Enkelen geven aan dat zij een vereniging niet meer van deze tijd vinden, een enkeling wil een volledig
co-creatie proces. De meeste antwoorden bevinden zich hiertussen. Meer toegankelijkheid en gebruik
van digitale mogelijkheden om kennis en ervaring uit te wisselen en o.a. contact met het bestuur te
vergemakkelijken, worden verschillende keren genoemd.
Zie je daar ook formele taken?
Enkele taken die men noemde zijn een klachtencommissie, een ethische commissie,
de jaarvergadering, kwaliteit waarborgen. Een enkele geïnterviewde geeft aan dat
er internationale kaders zijn die kunnen worden gebruikt en dat via co-creëren en
inter-afhankelijkheid ook de formele taken zouden kunnen worden vormgegeven.
Wat wil je zelf halen of brengen?
Zoals hierboven al is genoemd, kunnen veel mensen goed benoemen wat ze zouden willen halen bij de
NVTA maar zijn er weinig ideeën m.b.t. ‘brengen’. Enkele voormalig bestuurders en opleiders vinden dat
zij genoeg hebben bijgedragen, anderen bieden hun expertise aan voor workshops of studiedagen.
Een enkele van hen wil nieuwe bestuursleden begeleiden. Uit de andere groepen geïnterviewden wordt
door enkelen aangeboden kennis en ervaring te willen delen, maar men noemt verder weinig concrete
zaken.
Tot slot
Het afnemen, verwerken en bespreken van de interviews was leuk, leerzaam en in sommige opzichten
ook pijnlijk. Het heeft ons een breder perspectief gegeven op de (NV)TA in Nederland én over de vele
aspecten die spelen bij de transformatie naar een levensvatbare vereniging.
Wij danken nogmaals iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
Met dank aan het interviewteam bestaand uit Jacobien Geuze, Eric-Jan Reinierse, Nathalie Gispen, Lynda de Jongh en
Hugo Groenewegen.
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Verslag bijeenkomst NVTA ‘Eren en verlangen’
8 september 2012
Patrick Odendaal
In de prachtige omgeving van Driebergen-Rijsenburg in Hotel Bergse Bossen vindt deze bijeenkomst op zaterdag
plaats. De zon schijnt. Mensen komen binnen met een zonnig humeur. De ambiance lijkt mee te werken aan een
goed verloop van de bijeenkomst. TA mensen zijn in grote getalen op komen dagen. Meer dan 50 mensen; opleiders,
TA- deskundigen en geïnteresseerden zijn er.

Doel is te eren en te verlangen. Wat de organisatoren er mee bedoelen, kan ik me
wel voorstellen en voor de rest is het een verrassing. Linda Weijers, één van de organisatoren (die zichzelf de co-creatiegroep hebben genoemd), vertelde me met een
glimlach dat het voor hen evengoed een verrassing wordt wat de dag zal brengen.
Mooi dat de dag kan starten zonder een grote behoefte aan controle, dat de dag
mag worden zoals de groep die samen tot stand brengt.
Linda opent de dag met een muziekje met ballonnen. We mogen even spelen; ons natuurlijke kind wordt
gevoed door lekker ballonnen te meppen door de ruimte op de tonen van vrolijke muziek. Iedereen lacht
en doet mee. Daarna vertelt Linda het verhaal over de historie van TA en de NVTA. De zaal is inmiddels
gevuld met een goede energie. Er hangt een sfeer van positivisme en ik voel een gevoel van ‘Verlangen’.
Dat past mooi bij het thema van de middag.
Na wat praktische zaken als wat eten we vandaag, moeten we nog plassen en hoe laat is de borrel, start het
program. We starten met het ‘Eren van wat er is ontstaan’. We nemen de tijd om terug te kijken naar de
momenten van plezier, geluk maar ook verdriet, boosheid en pijn. Ze mogen er allemaal zijn en vandaag
krijgen ze een verdiende plek in ons midden.
Na het ‘Eren’ geven we ruimte aan ons ‘Verlangen’. Wat is onze behoefte als we kijken naar een toekomst
van de NVTA? Het beloofd een spannende dag te worden.

Eren
Jane Coerts benadert de historie van de NVTA vanuit een systemisch perspectief. Ze opent met een
gedicht van Stef Bos: ‘De ontmoeting’. Ik vond deze ontroerend mooi. Het was doodstil in de ruimte
toen ze dit voorlas. Ik kan me voorstellen dat meerderen het gedicht voelden.
De aanwezigen worden uitgenodigd om in een rij te gaan staan volgens het aantal lidmaatschapsjaren bij
de NVTA en daarna volgens de jaren ervaring als begeleider. Dat brengt vragen, opmerkingen en ervaringen naar boven die inzicht gevend zijn. Het mag er allemaal zijn. Aanwezigen merken op hoe fijn het is
om op een positie in de groep te staan die goed voelt of hoe onrustig men wordt wanneer het niet klopt.
We constateerden dat er drie groepen waren: mensen van de ‘oude wijze club’; een middengroep bestaande uit mensen met 10 tot 25 jaar ervaring en mensen die zich als ‘jong in het vak’ positioneerden.
De eersten zijn vaak voorbeeld voor de jongeren. De middengroep vervult de verbindende rol tussen de
jongeren en de oude garde. Deze manier van kijken gaf mij ruimte om datgene wat is geweest een goede
plek te geven. Dat voelde goed voor mij.
Vervolgens gaan we samen werken aan een tijdslijn met NVTA
gebeurtenissen. Diverse mensen werden representant voor een bepaalde periode. Over die perioden werden gedachten uitgewisseld
en aangevuld door aanwezigen.
Het leverde een mooi gesprek op over de ‘AUW’ momenten binnen
de NVTA en de mooie momenten. Beiden waren ze welkom.
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Voor de pauze hebben we een kwartier de tijd
om aan clearing te doen.
Via de zinnen: ‘wat ik prachtig aan je vind,
wat ik lastig aan je vind..’ gaan we al
rondwandelend door de ruimte in gesprek met
andere aanwezigen.
Doel van de clearing is het vrijmaken van de
weg om naar het verlangen te kijken.

Verlangen
Na een pauze met een lekkere snack volgt het onderdeel Verlangen.Vijf scenario’s worden kort toegelicht
om vervolgens te worden voorzien van opmerkingen vanuit de aanwezigen.
Het klonk ongeveer als volgt:
1e senario: De minimale administrateur – ‘wij zijn de vastlegger’.
De NVTA beperkt haar activiteiten tot het minimum. De vereniging voldoet aan de minimumeisen
van de EATA en is gericht beheer: administratie, accreditatie, ethiek, randvoorwaarden.
2e senario: De hoeder van de bron – ‘wij zijn strategisch stimulerend intermediair voor TA in NL’.
De NVTA verzorgt de beheersactiviteiten en maakt daarnaast een afweging van belangen om de TA te
verspreiden en anderen te stimuleren hier werk van te maken.
De NVTA stimuleert maar voer alleen de basis zelf uit.
3e senario: De actieve Werkplaats – ‘wij zijn het schakelpunt tussen mensen & TA’.
De NVTA is een actieve vereniging. Het doet al het voorgaande en het actief stimuleren van
kennisopbouw, het faciliteren van dialogen via ontmoetingen en moderne media. Contact maken met
de ‘burger’.
4e senario: De explosie – ‘wij vertrouwen op de ontwikkeling van TA zonder aanwezigheid van en vereniging’.
De NVTA bestaat niet meer, wel zijn er mensen die elkaar via social media, intervisie; daar waar er
energie is, opzoeken.
5e senario: dat wat nog niet bedacht is. Ruimte voor
iets nieuws?
Door in 7 groepen van 5 personen een mini opstelling
te doen, gaan we achterhalen of het scenario dat we
dachten te willen kiezen, goed resoneert in onze energie.
In elke opstelling brengen we telkens een
‘helend element’ in. De zin die dit ‘helend element’
inbrengt wordt telkens opgeschreven. Dit geeft belangrijke input aan het co-creatieteam om de eerste opzet
van scenario’s te verdiepen, om te vormen en uit te
breiden.
Het geeft ook zicht op gezamenlijke én individuele behoefte en belangen die spelen.
Kortom, alles wat invloed heeft wanneer je als lid straks echt voor een bepaald scenario kiest.
Verderop in deze Strook staan de uitgewerkte scenario’s beschreven.
De tijd om een opstelling te doen was erg kort (7 minuten). Toch lukte het veel aanwezigen wel om een
scenario te vinden dat goed paste en dat voorzien werd van een helend element.
Het was bijzonder om op deze manier heel vanzelfsprekend en natuurlijk te komen tot een keuze die
bij mij past.
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De dag wordt afgesloten met een woord dat een ieder mag geven aan het verloop van de dag.
Genoemde woorden waren onder andere:
‘Mooi, zeggen en doen, gedragen = kennis en kunde ,verbondenheid, vol, secure base, kracht, vertrouwen
in loslaten, samen, rijk met elkaar, hoopvol, zoeken, doen, leren, erkenning, zinvol, bedding, onderzoek,
enthousiasme, spanning, contract, toekomst’

Daarna gaan we borrelen en bijna 30 mensen blijven eten. Het eten was erg lekker overigens! Ik ging na
21.00 uur naar huis en kijk terug op een fijne dag, waarop ik samen met ander TA-enthousiastelingen heb
nagedacht over een toekomst van de NVTA. Belangrijk vond ik!
Op de dag werkte Bas Bakker, als een vlieg op de muur, aan een Visual Recording. Een compleet beeld is hierna in de
Strook terug te vinden.

Ontmoeting
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn
Je moet geen doel voor ogen hebben
En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent
Je moet niet alles verklaren
Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Je moet jezelf in de ander durven zien
Zonder in die ander te verdwijnen
Het kan opeens zomaar voor je staan
Het lijkt op iets om uit de weg te gaan
Dat is het vreemde van geluk
Je maakt het waar of je maakt het stuk
Het kan jou bedreigen
Het kan jou behoeden
Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Stef Bos
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Collectieve input vanuit de bijeenkomst ‘Eren en Verlangen’
Op de bijeenkomst ‘Eren en Verlangen’ kon éénieder aantekeningen maken in een schriftje.
Persoonlijke ervaringen en groepservaringen stonden ineens op papier om niet te vervliegen.
Dankzij Linda Weijers zijn deze samengevoegd tot een overzichtelijk geheel. Een groot deel van deze
informatie is hieronder verwerkt en gepresenteerd.

Ook al ken je de
mensen niet, er is
snel verbinding en
bereidheid en
gretigheid om mee
te doen

Verbinding is ontzettend
belangrijk!
Verbinding met elkaar,
gecertificeerd of niet!
Vanuit verbinding oude
lasten opruimen,
vanuit de energie van
plezier en inspiratie uit
het werken met TA en het
plezier van uitwisseling
met elkaar.

Gewenste
Laat het naast elkaar bestaan. Voor wie het wil
TA community: plek
of nodig heeft de Administratieve variant, waar
voor ontmoeting
je voor betaalt. En los daarvan een hybride
voor
iedereen die
vorm waarin TA geïnteresseerden (wel/niet lid,
met TA werkt / leeft.
wel/niet opleider, wel/niet geschoold) elkaar
Verzorgend en
inspireren en ontmoeten. Waarin ieder zijn
inspirerend
met véél
eigen verantwoordelijkheid kan nemen, kan
strooks
brengen en halen. Waar je per event de kosten
deelt. Waar je verbinding zoekt met andere
stromingen. Bijvoorbeeld een modulair lidmaatschap: je kiest om bv. alleen de Strook te
ontvangen, per keer betalen voor events. Maar
ook open zijn voor deelname door niet-leden, Ik voel mij het meest thuis in een
professionele beroepsorganisatie,
ook om buiten naar binnen te halen.
waar de focus op wetenschappelijke ontwikkeling en – bijdrage
ligt. Scenario 2+ en waarbij de
professionele, wetenschappelijke
kwaliteit van de TA in Nederland
Bij het horen van optie
‘bewaakt’ wordt.
‘Explosie’

Optie ‘Hoeder
van de bron’ geeft
meer rust dan optie
Actieve Werkplaats.
Kies voor optie
Hoeder van de bron
en maak een plan
om optie Actieve
Werkplaats te
realiseren.

voelde ik twee dingen:
enerzijds herkenning, energie,
dit is waar ik me in kan vinden,
maar anderzijds ook angst,
verraad van de bron,
de mensen die aan de wieg
hebben gestaan.

Er is nu groepjesvorming, o.a.
ook door de ontwikkeling van de
verschillende opleidingsinstituten.
In- en uitsluiting.
Door deelbelangen is de
verbinding verloren gegaan en
juist die verbinding is een groot
verlangen.
Angst voor uitsluiting.
Hoe gaan wij om met verbinding?

Actief bezig zijn met
ethiek is
uitermate leerzaam
voor je
professionele
ontwikkeling

Gemeenschappelijke zaken
regelen:
bijvoorbeeld erkenning.
In 2017 vervalt het soepele
huidige beleid en moeten
therapeuten een HBO opleiding
psychologie hebben om voor
hun consulten vergoed te worden
door ziektekostenverzekeraars.
Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld
PTSTA die basis wel biedt

De beelden, verlangens en belangen zijn dus rijk en divers. Zoals leden ook aangaven: enerzijds ‘wees niet
bang/heb vertrouwen’ anderzijds ‘kiezen kan ook verliezen betekenen’ en ‘iets van het verleden loslaten
kan ook pijnlijk zijn’.

STROOK P12 september 2012

!"#$$%&'()*(+,(-&./0.&122*'*(&3(-'4(54677&&&0@

19

/890/9./0.&&&0.:;?://

20

STROOK P12 september 2012

!"#$$%&'()*(+,(-&./0.&122*'*(&3(-'4(54677&&&./

/890/9./0.&&&0.:;?://

STROOK P12 september 2012

!"#$$%&'()*(+,(-&./0.&122*'*(&3(-'4(54677&&&.0

21

/890/9./0.&&&0.:;?:/0

Welke kant wil jij op met de NVTA?
Op 3 november as, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVTA, kan jij je stem laten horen en je stem uitbrengen. Het bestuur vraagt ons op de ALV om te kiezen voor een toekomstscenario. Welke kant wil jij op met de
NVTA? Denk mee, voel mee, doe mee. Geef mede vorm aan de toekomst van TA en de NVTA in Nederland en laat
weten wat je vindt. Het co-creatieteam schetst hieronder de mogelijkheden én de wijze van totstandkoming.

In het co-creatieproces verzamelden we informatie om te komen tot toekomstscenario’s voor de NVTA.
Deze informatie bestaat uit interviews met een gevarieerde groep leden en enkele oud-leden, social
media berichten, reacties op het co-creatieproces, externe bronnen zoals een artikel van Marike Kuperus
en Adriaan Vonk: Democratie Nieuwe Stijl, VM, april 2010. Zij onderzocht het bestaansrecht van verenigingen
en concludeerde dat de legitimiteit steunt op de volgende drie pijlers:
Toezicht en verantwoording, dus m.n. formele afspraken
Keuzevrijheid, waarbij het om de macht en positie van het lid gaat
Betekenisvolle feedback of ‘voice’, waarbij het gaat om inbreng vanuit de achterban over het beleid en
de diensten.
De ontwikkeling van toekomstscenario
We hebben op basis van alle informatie en onze indrukken eerst 4 scenario’s uitgewerkt. Op de co-creatie
bijeenkomst van zaterdag 8 september kwamen aanvullingen en een nieuw scenario naar voren. Een aantal thema’s speelt bij het bepalen van de vorm van de toekomstige NVTA. Deze liggen in lijn met de drie
pijlers voor het bestaansrecht van verenigingen:
De kerntaak van de NVTA: wat is jouw stem, jouw leidende behoefte en hoe wil je dat de NVTA daarop

inspeelt ?
Energie en activiteiten: wat wil je als lid actief bijdragen en hoe hangt dit samen met de activiteiten van

het bestuur en andere betrokkenen zoals opleiders en trainingsinstituten. Is er keuze in soorten lidmaatschap? In ieder geval: in de bestaande situatie stroomt de energie te weinig
De doorlaatbaarheid van de grenzen: hoe open of gesloten mogen de deuren naar buiten zijn? Wil je dat

de NVTA er alleen is voor leden of zijn ook ‘losse’ contacten rond TA gewenst, zinvol, inspirerend? Hoe
open of gesloten mogen de binnengrenzen zijn: tussen werkvelden, tussen opleidingsniveaus, tussen
bestuur en leden? Vind je misschien dat er een gesloten deel moet zijn en een open deel?
En dan spelen natuurlijk ook een rol in de besluitvorming:
Financiële middelen, gekoppeld aan een scenario. Meer verenigingsactiviteit en meer professionaliteit in

de vereniging zal leiden tot hogere contributie en/of kosten voor deelname aan activiteiten.
Bestuurlijke consequenties: dit betreft de aard van de bestuurstaak die het scenario vraagt. Deze komt ook
deels voort uit EATA eisen. Kernvraag: zijn er leden die het bestuur van een dergelijke vereniging op
zich willen nemen?

De volgende 5 scenario’s zijn nu benoemd als mogelijke keuze voor de toekomst van de NVTA.
Minimale administrateur,
Hoeder van de bron,
Professioneel thuis,
Actieve TA werkplaats,
Explosie.

De scenario’s staan hieronder beschreven. Scenario’s 2, 3 en 4 omvatten tevens de activiteiten van
scenario 1, ‘de Minimale Administrateur’.
Dit in verband met de eisen die de EATA stelt aan een bij haar aangesloten vereniging.
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Zeer beperkt gezien de in gebruik zijnde hulpmiddelen voor ledenadministratie en financiële administratie

In bestuur nodig
Overzicht en betrokkenheid.
Focus op eﬃciënte administratie, mogelijk uitbesteed of verder gestroomlijnd via website

Waar kies je voor met dit scenario?

Leg succes van TA ontwikkeling en verspreiding bij opleiders en beoefenaren
Beperk de activiteiten tot beheer (randvoorwaardelijke bijdrage)

spiritualiteit

len t.a.v. kennis van de eigen persoonlijkheid, interactiepatronen, het aangaan van relaties, diepere verbondenheid/

Ieder die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikke-

Organisaties/systemen

Mensen in hun rol en leven

Mensen werkzaam in sociaal-psychologische begeleiding
van:

Waar zijn de leden? Is de betrokkenheid van leden voldoende in dit scenario?

TA Opleiders en Opleidingsinstituten

Belangrijkste
partners
en open
deuren
Belangrijkste
partners
/ open
deuren

Relatie met leden vooral via de TA Opleiders
en Opleidingsinstituten

Contactkanalen
en/ verbinding
Contactkanalen
verbinding

Met groepen
Mensen die in hun werk veel behoeften hebben aan effectieve interacties: managers, projectleiders, adviseurs,
onderwijzers, begeleiders, etc.

Wat is aan middelen nodig?

Wij vertrouwen er verder op dat mensen zelf en m.b.v.
onder andere gekwalificeerde TA aanbieders zullen
inspelen op hun behoefte aan persoonlijke en professionele groei, kennis- en ervaringsuitwisseling, etc.

Een veilige structuur voor klachtenbehandeling

Erkende – professionele- kwalificaties

Leden houden toezicht op eﬃciency van
vereniging

Wat is tenminste nodig voor dit scenario? (output en zinnen van 8 sep.)

* Voldoen aan minimumeisen EATA en NL regelgeving (om een vereniging te zijn)

Non-profit, van trainingsinstituten onafhankelijke democratische organisatie zijn

Eén of meer leden afvaardigen naar EATA

Ethische commissie, klachtenprocedure

Individueel

Mensen werkzaam in het werkveld van psychotherapeutische /psychologische begeleiding

NLTA is administrateur

Wij ervaren de toegevoegde waarde van TA in ons
leven en werken, willen die ervaring ‘laagdrempelig’
delen en verspreiden
Wij spelen in op de
behoefte aan:

Voldoen aan minimumeisen EATA*:
Lid betaalt voor registratie

Aard van leden/klant relaties

Waarom

Wat doen we

Registreren TA kwalificaties

Voor wie

Identiteit: wij zijn de vastlegger

Senario 1. Minimale administrateur
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In bestuur nodig
Persoonlijke autoriteit
Strategisch denken en stimuleren

Waar kies je voor met dit scenario?

Belangen van leden(groepen), opleiders, etc. zijn bepalend. Geen belang of geen energie => dan ook geen
actie

Bestuur overziet en stimuleert, voert niet uit

Naast middelen voor scenario 1
Middelen voor het activeren van de ontwikkeling van TA.

verbondenheid / spiritualiteit

Ieder die zich persoonlijk en/of professioneel wil
ontwikkelen t.a.v. kennis van de eigen persoonlijkheid,
interactiepatronen, het aangaan van relaties, diepere

Organisaties/systemen

Mensen in hun rol en leven

Mensen werkzaam in sociaal-psychologische begeleiding van:

Verbinding is ontzettend belangrijk
Het gaat niet vanzelf. Leden dienen mee te doen

Groepen vakgenoten/ werkvelden
Andere stromingen
Onderzoeksinstellingen

TA Opleiders

Belangrijkste partners / open deuren

Belangrijkste partners en open deuren

en externen
Voortgangsbesprekingen

Wat is aan middelen nodig?

het positief beïnvloeden/ veranderen van organisaties/contexten

Het professioneel bijdragen aan behandeling en/of
ontwikkeling van andere

Persoonlijke groei

Delen en verder opbouwen van ervaringen/ kennis/werkpraktijken t.b.v.:

Veilige structuur voor klachtbehandeling

Erkende professionele kwalificaties

Gezonde organisaties en gezond communicatie in
organisaties

Strategische dialoog met ledengroepen, opleiders

Mensen die in hun werk veel behoeften hebben aan
eﬀectieve interacties: managers, projectleiders, adviseurs, onderwijzers, begeleiders, etc.

Met groepen

Contactkanalen / verbinding

Individueel

Contactkanalen en verbinding

Mensen werkzaam in het werkveld van psychotherapeutische /psychologische begeleiding

Bestuur overziet en stimuleert
Belanghebbende leden voeren uit
Contract voor openheid en dialoog

Wat is tenminste nodig voor dit scenario? (output en zinnen van 8 sep.)

Een vorm van Strook en/of TA Bibliotheek of
TA Wiki?

Stimuleren TA ontwikkeling o.a. samenwerking
met andere stromingen

Stimuleren en moge-lijk financieren kennisopbouw en deling

Belangen van werkvelden snappen,
activiteiten stimuleren en bewaken die hierop
inspelen (via werkgroepen en personen)

verspreiden
Wij spelen in op de behoefte aan:
Persoonlijke groei bij psychologische behoeften en bij
levensvragen

Wij ervaren de toegevoegde waarde van TA in ons leven
en werken, willen die ervaring ‘laagdrempelig’ delen en

Voldoen aan minimumeisen EATA (zie senario 1)

Verder:

Aard van leden/klant relaties

Waarom

Wat doen we

Voor wie

Identiteit: wij zijn strategisch stimulerend intermediair voor TA in NL

Senario 2. Hoeder van de bron
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diepere verbondenheid/spiritualiteit

Ieder die zich persoonlijk en/of professioneel wil
ontwikkelen t.a.v. kennis van de eigen persoonlijkheid, interactiepatronen, het aangaan van relaties,

Organisaties/systemen

Mensen in hun rol en leven

Mensen werkzaam in sociaal-psychologische
begeleiding van:

Mensen die in hun werk veel behoeften hebben
aan eﬀectieve interacties: managers, projectleiders,
adviseurs, onderwijzers, begeleiders, etc.

Experts met autoriteit die beoordeling/feedback durven geven
Management kwaliteit: vakgroepen en stafbureau aansturen

Belangen van leden(groepen), opleiders, etc. zijn bepalend, kan verschillen per werkveld
Professionalisering. Zelf actieve bijdrage leveren aan praktijk- en kennisuitwisseling

Externe beeldvorming, erkenning en wetenschappelijkheid

In bestuur nodig

Waar kies je voor met dit scenario?

Contributie stijgt wezenlijk (mogelijk meerdere lidmaatschapsvormen)

Naast middelen voor scenario 1
Middelen voor een actief stafbureau

Veel kennis en professionele inbreng van leden
Kracht laten zien als professionele /beroepsvereniging

Onderzoeksinstellingen

Groepen vakgenoten/werkvelden
Andere stromingen

TA Opleiders

Belangrijkste
partners
en open
deuren
Belangrijkste
partners
/ open
deuren

Beoordeling en registratie van professionalisering

Strategische dialoog met ledengroepen, opleiders
en externen
Werkgroepen en belangengroepen per werkveld
Stafbureau
Professionaliseringsactiviteiten

Contactkanalen
Contactkanalen
en/ verbinding

Wat is aan middelen nodig?

Het positief beïnvloeden/ veranderen van organisaties/contexten

of ontwikkeling van anderen

Het professioneel bijdragen aan behandeling en/

Persoonlijke groei

Delen en verder opbouwen van ervaringen/
kennis/werkpraktijken t.b.v.:

Veilige structuur voor klachtbehandeling

Gezonde organisaties en gezond communicatie in organisaties

Persoonlijke groei bij psychologische behoeften en bij levensvragen

Praktisch en wetenschappelijk onderbouwde
werkwijzen

Erkende – professionele- kwalificaties

Wat is tenminste nodig voor dit scenario? (output en zinnen van 8 sep.)

Een vorm van Strook en/of TA Bibliotheek
of TA Wiki

Stimuleren TA ontwikkeling o.a. samenwerking met
andere stromingen

Stimuleren en mogelijk financieren kennisopbouw,
kennisdeling, wetenschappelijke studie

Individuele, doorlopende professionalisering van
leden borgen

Externe erkenning borgen waar nodig - kan verschillen per werkveld

Professionalisering voor ieder werkveld stimuleren
en borgen
Met groepen

Bestuur zorgt voor beleid, werkvelden zijn actief,
stafbureau ondersteunt
Leden vanuit persoonlijke en vakmatig betrokkenheid en belang
Contract voor professionalisering, delen van
belangen en van kennis/ervaring

Wij ervaren de toegevoegde waarde van TA in
ons leven en werken, willen die ervaring ‘laagdrempelig’ delen en verspreiden

Voldoen aan minimumeisen EATA (zie senario 1)

Wij spelen in op de behoefte aan:

Voor wie
Mensen werkzaam in het werkveld van psychotherapeutische /psychologische begeleiding
Individueel

Aard van leden/klant relaties

Waarom

Wat doen we

Verder:

Identiteit: wij zijn een professionele club voor vakmensen en beroepen

Senario 3. Professioneel thuis
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Wij ervaren de toegevoegde waarde van TA in
ons leven en werken,
willen die ervaring ‘laagdrempelig’ delen en
verspreiden
Wij spelen in op de behoefte aan:
Persoonlijke groei bij psychologische behoeften en bij levensvragen

Voldoen aan minimumeisen EATA (zie senario 1)

Programma’s voor kennisopbouw met bv. universiteiten

diepere verbondenheid / spiritualiteit

Ieder die zich persoonlijk en/of professioneel wil
ontwikkelen t.a.v. kennis van de eigen persoonlijkheid, interactiepatronen, het aangaan van relaties,

Organisaties/systemen

Mensen in hun rol en leven

Mensen werkzaam in sociaal-psychologische
begeleiding van:

Mensen die in hun werk veel behoeften hebben
aan eﬀectieve interacties: managers, projectleiders,
adviseurs, onderwijzers, begeleiders, etc.

Met groepen

In bestuur nodig
Brede kennis van en overzicht over de TA
Gerichtheid om mensen te enthousiasmeren en verbinden
Zakelijkheid, opereren vanuit gelijkwaardigheid

Waar kies je voor met dit scenario?

Belangen van leden (groepen), opleiders, etc. zijn bepalend, kan verschillen per werkveld

Professionalisering. Zelf actieve bijdrage leveren aan praktijk- en kennisuitwisseling

Externe beeldvorming, erkenning en wetenschappelijkheid

Bijdragen middels contributie en betalen voor activiteiten

Middelen voor een actief stafbureau

Middelen voor (digitale) kennisdeling en/of platforms

Naast middelen voor scenario 1

Leden die stap zetten om actief bij te dragen en de intimiteit van het delen te creëren

Verbinding en samenhang is nodig, tussen NVTA, leden onderling en met het individu (vrijheid brengt niet
vanzelf blijheid)

Wat is aan middelen nodig?

Wat is tenminste nodig voor dit scenario? (output en zinnen van 8 sep.)

Onderzoeksinstellingen

Andere verenigingen/ stromingen

Het positief beïnvloeden/ veranderen van

Een vorm van Strook en/of TA Bibliotheek of TA Wiki
organisaties/contexten

Opleiders

Belangrijkste partners
partners en
/ open
Belangrijkste
opendeuren
deuren

en/of ontwikkeling van anderen

Het professioneel bijdragen aan behandeling

Persoonlijke groei

Info delen en verspreiden

Persoonlijk en direct

‘My-TA’ : social media i.c.m. website die leden voor
elkaar vindbaar maakt, blogs, groepsruimtes, etc.

Veel tijdelijkheid, netwerkorganisatie.

Focus van buiten naar binnen, actief inspelen op
behoeften.

Contactkanalen
verbinding
Contactkanalen en
/ verbinding

Individueel

Mensen werkzaam in het werkveld van psychotherapeutische /psychologische begeleiding

Interactief, contract voor activiteit
Open voor leden en niet-leden.

Voor wie

Aard van leden/klant relaties

Gebruiken actuele communicatie tools zoals sociale
media

TA netwerk verbreden en samenwerken met andere
benaderingen/scholen

Erkende – professionele- kwalificaties
Veilige structuur voor klachtbehandeling

Themabijeenkomsten rond vak en bredere thema’s

Delen en verder opbouwen van ervaringen/
kennis/werkpraktijken t.b.v.:

Gezonde organisaties en gezond communicatie in organisaties

Forum voor delen van kennis per doelgroep en peilen
van
behoeften

Verder:
Stimuleren van co-creatie/netwerken. De eigen behoefte, motivatie en het belang van leden is leidend: veel
ad hoc groepen, eenmalige cocreaties. Kosten delen per
activiteit. Het ontstaat, of niet:

Waarom

Identiteit: wij zijn het schakelpunt waarop in NL mensen zich verbinden rond TA

Wat doen we

Senario 4. Actieve TA werkplaats
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In bestuur nodig
Niets

Waar kies je voor met dit scenario?

Wat gebeurt is volledig afhankelijk van spontane initiatieven
Er is geen EATA lidmaatschap

Je vertrouwt er op dat er genoeg TA basis is en dat kennisverspeiding het best van mens tot mens gaat

Mensen kunnen EATA lidmaatschap behouden door zich aan te sluiten bij een andere TA vereniging
(DGTA, VITA, etc,) of rechtstreeks lid worden van ITAA

Niets

Accepteer de afstand/alleenheid en durf het verleden los te laten

Variabel en afhankelijk van je vraag. Je zoekt ze zelf
op

Belangrijkste partners / open deuren

Online: social media kan verbindingen bestendigen
Belangrijkste partners en open deuren

Wat is aan middelen nodig?

Wij zien op dit moment niet de energie en/of de
toegevoegde waarde om hier vanuit de NVTA als
vereniging een bijdrage aan te leveren

Narratief: persoonlijke uitwisseling
Los: verbinding kunnen ontstaan, groeien en weer
afsterven

Contactkanalen / verbinding

Contactkanalen en verbinding

Niet betalende leden
Tijdelijk of langer verbonden rond eigen interesses,
problemen, belangen

Wat is tenminste nodig voor dit scenario? (output en zinnen van 8 sep.)

Mogelijk sluiten werkvelden zich aan bij andere
verenigingen of stromingen

Wij ervaren de toegevoegde waarde van TA
in ons leven en werken, willen die ervaring
‘laagdrempelig’ delen en verspreiden
Wij vertrouwen erop, dat wij en anderen zelf zullen inspelen op hun behoefte aan persoonlijke
en professionele groei, kennis- en ervaringsuitwisseling, etc.

Niets

wikkelen t.a.v. kennis van de eigen persoonlijkheid,
interactiepatronen, het aangaan van relaties, diepere
verbondenheid/ spiritualiteit

Organisaties/systemen
Ieder die zich persoonlijk en/of professioneel wil ont-

Mensen in hun rol en leven

Met groepen
Mensen die in hun werk veel behoeften hebben aan
eﬀectieve interacties: managers, projectleiders, adviseurs, onderwijzers, begeleiders, etc.
Mensen werkzaam in sociaal-psychologische begeleiding van:

Individueel

Mensen werkzaam in het werkveld van psychotherapeutische /psychologische begeleiding

Voor wie

Waarom

Wat doen we

Aard van leden/klant relaties

Identiteit: wij zijn het vertrouwen dat TA zich blijft ontwikkelen vanuit persoonlijk en professioneel contact

Senario 5. Explosie

Educational
Matti Sannen is P-TSTA Educational.
Ik werk als opleider binnen de TA academie en ben samen met mijn collega opleiders verantwoordelijk voor de
organisatie en uitvoering van de diverse TA opleidingen die de TA academie ontwikkelt en aanbiedt. Daarnaast werk
ik vanuit mijn eigen praktijk Sannenadvies als organisatieadviseur, trainer en (team)coach. De focus van mijn werk is
‘het ontwikkelen van mensen’.

De toekomst van het werkveld Onderwijs en Opvoeding
Binnen het werkveld Onderwijs en Opvoeding gaat het om de toepassing van TA als leer- en ontwikkelingstheorie. Recente publicaties vanuit de TA beschrijven nieuwe inzichten over leren. Newton, Napper,
Barrow e.a. laten ons zien dat leren, veel meer dan wij op het eerste gezicht denken, onderwijsonafhankelijk plaats vindt. Wij leren meer buiten dan binnen de school! Het meeste leren gebeurt dan ook niet
intentioneel. Het is schokkend je te realiseren dat er veel onderwezen wordt zonder dat er geleerd wordt
en dat er veel geleerd zonder dat er onderwezen wordt.
Gezien vanuit het perspectief van mensen die leren - kinderen en volwassenen - blijkt dat je eigenlijk
overal en altijd leert. Leren doe je je hele leven in de verschillende rollen die je hebt en in de sociale relaties die je aangaat. Opmerkelijk is dat je niet zozeer de ander maar vooral jezelf onderwijst. Dit vraagt van
‘de leerling’ autonomie! De leerling staat dan open voor echte groei en ontwikkeling. De leerling neemt
zo zelf de positie van ‘leraar’ in. En dit vraagt van ‘de leraar’ bereidheid om op een andere manier naar de
onderwijsrelatie te kijken. De leraar zoekt zelf ook de rol van ‘leerling’. Er is immers altijd en overal voor
iedereen een leraar en een leerling!
TA biedt een praktische maar ook prachtig onderbouwde manier om deze radicalere manier van leren
vorm en inhoud te geven. Het helpt leraren en leerlingen om vanuit hun autonomie te werken. TA geeft
een kader om onderwijskundige- en opvoedkundige relaties gelijkwaardig, open en helend aan te gaan.
Zo bieden deze ontmoetingen de mogelijkheid script doorbrekende ervaringen op te doen. En zijn ze
niet alleen een plek ‘waar het oude script uitgeleefd’ wordt.
Het werkveld Onderwijs en Opvoeding heeft naar mijn idee de uitdaging om TA en deze nieuwe opvattingen over leren verder te onderzoeken. Dit bereiken we door de juiste vragen te stellen en samen te
zoeken naar creatieve benaderingen die recht doen aan deze benadering en de filosofische uitgangspunten
van TA: autonomie, gelijkwaardigheid en het vermogen om eigen keuzes te maken en te ontwikkelen.
Ik vind dat een boeiend en aanlokkelijk toekomstperspectief!
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De stem van de opleiders
Anne-Marie Linnenkamp
Anne-Marie Linnenkamp is dit half jaar contactpersoon tussen de NVTA en de opleiders. Zij is onder meer gediplomeerd docent Pedagogie, therapeut, traineren supervisor in TA (TSTA psychotherapy). Anne-Marie heeft samen met
haar partner een TA instituut (ACCULADE) in Amsterdam en een praktijk voor individuen, koppels en groepen voor
counseling en therapi

Hoe klinkt de TA opleiderstem in relatie tot de toekomst van de NVTA?
Dit artikel is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de gedachteontwikkeling over het toekomstige
functioneren van (het bestuur van) de NVTA en om deel te nemen aan het co-creatieproces gericht op
dit doel. Zodoende hier de stem van de opleiders.
Zoals alle stemmen is ook deze stem niet eentonig, het is een veelklank. De stem van de opleiders bestaat
uit verschillende geluiden, klanken, die samen een eigen identiteit weergeven. Die identiteit willen we
graag met jullie delen en we zijn blij dat de co-creatiegroep dit initiatief nam en gelegenheid geeft ons te
laten horen.
We hadden twee avonden gepland om met elkaar tot afstemming te komen en dat bleek niet nodig.
Ondanks de nuances en de verschillende intonaties was één avond voldoende om te zien welke bijdrage
opleiders aan de toekomstige NVTA willen geven en welke toekomst ze voor de NVTA in gedachten
hebben.
Begin april kwamen we bij elkaar en mede omdat verschillende opleiders ervaring hebben binnen de
NVTA als gastdocent, door jarenlang lidmaatschap, bestuurslid of anders had ieder wel een beeld van de
NVTA als vereniging die inmiddels uitgroeide van 35 tot ruim 350 mensen in een compleet nieuwe
eeuw en waar het goed lijkt wat aan transformatie te doen.
De opleiders concludeerden dat de betrokkenheid in Nederland m.b.t de TA groeiende is maar m.b.t. de
NVTA als verenigingsvorm dalende. Een aantal bestuursleden van de NVTA stelden vast dat zij veel werk
verrichten voor weinig mensen, positieve erkenning te kort kwamen en de inbreng van TA opleiders
zeer mager vonden. Sommigen hebben aan gegeven met hun bestuurswerk te willen stoppen. De huidige
vorm past niet meer bij de groep die de NVTA bestuurt.

Het doel nog niet bereikt, de vorm niet meer ok
Een veranderende organisatie in een veranderende wereld. Hoe kunnen we volgens de opleiders nu het
best de doelen van de (NV)TA dienen? Berne zei dat de groep niet uiteen gaat voor het doel is bereikt
..dus we hebben nog een tijdje te gaan. En dan gaat het om het realiseren van Autonomie van de vereniging, het bestuur en de leden zodat vooroordelen en/of angst de verandering of innovatie niet in de
weg staan. Welke weg leidt naar dit doel?
Een nieuwe partituur
De opleiders kunnen zich vinden in een nieuwe partituur, een partituur met veel committent en weinig
compliant:
1

Zo min mogelijk regels en normen ontwikkelen en opleggen aan zichzelf als bestuur en de leden (zo
min mogelijk een compliant structuur). Teveel regels en normen belemmeren de stromende
betrokkenheid en staan verbetering en energiegevende vernieuwing in de weg. Het EATA reglement
laat hier zeer wel ruimte voor.
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2

Zo veel mogelijk inspanning richten op het scheppen van ruimte en condities om te leren, te verbinden en te ontmoeten voor NVTA leden en potentieel geïnteresseerde niet NVTA leden. Het initiatief
dat een 10 tal NVTA leden hebben genomen om in een co-creatie proces tot een andere structuur,
werkwijze en andere NVTA diensten te komen, wordt van harte onderschreven en kan een nieuwe
trend zetten.

De NVTA is geen losstaand koor maar musiceert samen met een orkest…
In deze stem willen we ook de klank van de EATA door laten klinken, we zijn immers geen losse stem
maar zitten in een koor en dat koor heeft een rol samen met een orkest. Wij TA’ers in Nederland hebben
ons verbonden met andere TA’ers zoals de Internationale Associatie (ITAA) en de Europese Associatie
(EATA). De opleiders vinden het goed om samen met anderen te zingen maar willen ook de klanken van
het orkest niet missen. Zodoende willen we ons graag blijven verbinden met anderen.
Wat er bijvoorbeeld nodig lijkt om lid te blijven van dit koor en samen met orkest te kunnen concerteren
is dat we voldoen aan de verwachtingen van een orkest (EATA).Volgens de nieuwe EATA reglementen
(Sari van Poelje heeft dat recent gecheckt bij Sabine Klingenberg president EATA):
Training standaards in het land moeten voldoen aan EATA standaards
De ethische commissie moet conform EATA standaard zijn
De doelstelling van de associatie is verspreiden kennis TA, stimuleren uitwisseling ideeën
Het is een non-profit organisatie onafhankelijk van trainingsinstituten en kent een democratische
organisatie.
Met minimaal 25 leden (ledenadministratie moet op orde zijn)…
…en in staat de EATA afdracht te doen (financiële administratie moet op orde zijn)…
...en EATA gedelegeerden die afgevaardigd kunnen worden dienen minimaal CTA zijn.
…en de opleiderstem zelf
De TA opleiders willen graag een bijdrage leveren aan de NVTA om de verspreiding van het TA gedachtegoed te stimuleren in Nederland en niet om de belangen van hun opleidingsinstituten veilig te stellen.
De TA opleiders stellen het op prijs als zij gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan de NVTA,
resp. aan de verspreiding van het TA gedachtegoed in Nederland. Gevraagd worden vormt voor opleiders
ook een bron van positieve erkenning.
TA opleiders denken bij te kunnen dragen aan bijvoorbeeld gastredacteurschap van de Strook, coördineren van studiedagen, congressen, bijdragen aan regionale inhoudelijke discussiebijeenkomsten met leden
en niet NVTA leden over relevante problemen en onderwerpen, etc. Tot slot: ook de niet aanwezige TA
opleiders op de bijeenkomst van begin april konden zich in het verslag van Sari van Poelje vinden.
Opleiders zien geïnteresseerd uit naar de algemene ledenvergadering aankomend najaar.
Ik, Anne-Marie Linnenkamp, neem van Sari van Poelje voor een half jaar de rol over als contactpersoon
tussen NVTA en de opleiders. Ik was blij dat op de co-creatiedag ik met zoveel (nieuwe) mensen van
gedachten kon wisselen en ik weet dat de stem van opleiders aan onze co-creatie kan bijdragen.
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Counseling
Bea Verzaal

Bea Verzaal (1957) is (P)TSTA. Zij is werkzaam als coach, counselor, systeemtherapeut en opleider / supervisor.
Zij richt zich op het wederzijds verrijken van westerse (TA) stromingen en (eeuwenoude en nieuwe-tijds)
spirituele zienswijzen en praktijken.

Salka
Terwijl de co-creatie deze zomer geïnspireerd bezig is met de toekomst van de NVTA, ben ik bezig
een counseling symposium te organiseren en leiden voor het internationale TA congres in Chennai in
India. Het onderwerp is ‘the spiritual core of counseling’. Waar gaat dat over? Belangrijk uitgangspunt
in mijn werk is het ontdekken, herstellen en stimuleren van ‘het zelfhelend vermogen’ van mensen,
die eigen potentie die volgens mij in iedereen aanwezig is, maar nogal eens verstopt zit. Levend in een
tijd waar zowel volgens eeuwenoude profetieën als moderne natuurwetenschappers sprake is van grote
veranderingen, poneer ik in mijn keynote de volgende stellingname:
‘We staan op de drempel van een nieuwe evolutionaire fase van bewustzijn, een nieuw spiritueel tijdperk. Dit vraagt
om spirituele groei van TA professionals en van de TA theorie en werkwijzen. Deze nieuwe fase vraagt om de ontwikkeling van een transpersoonlijk bewustzijn dat toegang biedt tot een bredere realiteit, voorbij het persoonlijke bewustzijnsniveau, voorbij de egotoestanden, leidend tot het vermogen heelheid, eenheid, integriteit en liefde te ervaren’.

Liefde gaat niet over romantische liefde maar over ‘hart-kennis’, de beleving van met elkaar en met de
kosmos verbonden te zijn. Een ervaring die beschikbaar is als je bewustzijn in je hart, of in je
‘Inner Core’ (M. James) is.
Mijn missie was om de bezoekers van het symposium iets van dit al te laten ervaren en deze ervaring
ook te onderbouwen en onderzoeken met theoretische concepten. Ik wilde dat ze konden ervaren dat
je door je te gronden, centeren en te verbinden met universele energie je ‘Inner Core’ kunt openen en
dat wanneer je dit samen met een ander of anderen doet dit een ‘Third Self ’ (M. James) creëert. Een
relationele ruimte waarin door synergie, samensmelting van energievelden, een nog groter potentie
ontstaat om te creëren en helen.
Voor de ervaring maakte ik gebruik van veel voorwerk van Ken Mellor (2004) en Muriel James en wat
ik leer van mijn Peruaanse mystieke leraren die me leren me te verbinden en te werken met de energie
die in de kosmos stroomt; Salka (vrije ongetemde energie) noemen zij dat. In elke situatie heb je de
keuze om je te verbinden met deze energie die je kunt leren transformeren en die je kunt gebruiken om
al je egotoestanden te transformeren. Berne gebruikte hiervoor het begrip Physis van Heraclites.
Het was een grote uitdaging; angst en inspiratie hadden een vruchtbare samenwerking en ik kan nu
delen dat het werkte! Gaat dit stuk ook over de toekomst van de NVTA?
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Herbronnen: een blik over de landsgrenzen.
Annick Vanhove
Annick Vanhove is organisatie- en communicatieadviseur en ondervoorzitster van VITA.
Ze volgde TA-opleiding bij Cirkels en Intact en is onder contract voor het CTA bij Sari Van Poelje.

Niet alleen in Nederland sleutelt men aan de vormgeving van de TA-vereniging.
Ook in Vlaanderen zijn het bestuur en de leden aan het werk om de werking van
VITA, het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse, op een andere leest te
schoeien. De aanleiding hiervoor was de wens van het bestuur om de studenten
van het nieuwe Vlaamse TA-opleidingsinstituut Cirkels aan te trekken als leden en deze ook actief de vereniging mee vorm te laten geven. Initieel dachten we dit te bereiken met een goede promotiecampagne.
Het PR-denkwerk vormde onverwachts de start voor een herbronningsbeweging bij VITA.

Groeikansen voor VITA
VITA is een TA-vereniging met een lange en rijke traditie. Op het einde van het vorige decennium was
het ledenaantal van VITA echter gedaald naar een kleine 25 leden. Ook de opkomst bij de aanvankelijk
zeer succesrijke zondagslezingen, was sterk gedaald. Begin 2010 stelde het VITA-bestuur zich tot doel de
vereniging opnieuw uit te breiden. Twee vragen stonden hierbij centraal:
1

Hoe kunnen we VITA op de kaart zetten zodat geïnteresseerden, en dan specifiek de nieuwe TA-studenten, lid worden van VITA én ook deelnemen aan activiteiten?

2

Hoe kunnen we van VITA een platform maken voor TA-professionelen in Vlaanderen?

Na een teambuilding die vooral het enthousiasme van het bestuur voor de verruimingsoperatie aanwakkerde, volgde een gestructureerde aanpak met de opmaak van een SWOT-analyse over de VITA-werking.
Hierbij brachten we de sterktes en zwaktes van de VITA-werking in kaart. Informatie die we nodig hadden om een promotiecampagne uit te werken.
Tot de sterktes rekenden we het enthousiast en dynamisch bestuur met bestuurders uit diverse werkvelden, de sterke inbedding van het bestuur in de TA-wereld en de aandacht voor professionalisering.
Zwaktes waren de onduidelijke profilering van de vereniging, het gebrek aan een scherpe doelgroepafbakening, de weinig planmatige communicatie met de leden en vooral ook, de beperkte meerwaarde
van het VITA-aanbod voor de nieuwe leden.
VITA organiseerde in 2010 voor haar leden maandelijkse zondagslezingen rond TA-thema’s aan en het
bood de leden het tijdschrift Strook aan. Daarnaast konden leden zich als TA-coach, -psychotherapeut,
-educator of -organisatieadviseur bekend maken door hun CV op de VITA-website te plaatsen.
Het bestuur stelde vast dat de aantrekkingskracht van dit aanbod voor de TA-studenten eerder beperkt
was.Voor de anciens onder de leden waren de VITA-lezingen immers de plaats bij uitstek om over TA
te leren en ervaringen uit te wisselen.Voor de nieuwe TA-studenten bood Cirkels de kans op kennisverwerving en ervaringsuitwisseling. Een maandelijkse activiteit op zondag vormde voor deze studenten die
al negen weekends per jaar TA-cursus hebben, een extra drempel. Het bestuur concludeerde dan ook dat
VITA in de toekomst andere troeven dan de zondagslezingen zou moeten uitspelen om aantrekkelijk te
zijn voor nieuwe leden en te blijven voor de anciens.

Een nieuwe toekomst vergt een aangepaste organisatiestructuur
Om VITA aantrekkerlijker op de kaart te kunnen zetten, startte het bestuur met het scherpstellen van de
missie en visie van VITA. Onder missie verstaan we ‘het hogere doel’, de bijdrage die vereniging levert
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aan de wereld. Een visie is ‘het gewaagd doel’, de ambitieuze toekomst die de vereniging over drie tot vijf
jaar gerealiseerd wil zien. Het bestuur formuleerde de missie van VITA als volgt: ‘het samenbrengen en
ondersteunen van TA-professionals en het verhogen van de bekendheid van TA in Vlaanderen’.Voor het
uittekenen van een ambitieuze toekomst spraken we de levenskrachtige energie uit de Kind-egotoestand
aan via een visualisatie-oefening. De toekomstvisualisatie leverde voor het eerste deel van de missie ‘het
samenbrengen en ondersteunen van TA-professionals’ de volgende ambitie op:
In 2015 is VITA hét platform voor ontmoeting en deskundigheidsbevordering voor TA-professionals in Vlaanderen.
VITA faciliteert dit op het niveau van de vier werkvelden en op het niveau van de vereniging als geheel
(werkveldoverstijgend). De VITA-werking steunt op de zelfwerkzaamheid van haar leden: de leden organiseren zelf
hun ontmoetings- en leerkansen.

Met dit toekomstbeeld geeft het bestuur aan dat het van VITA een dynamische vereniging willen maken
samen met de leden, in plaats van voor de leden. Om deze visie te realiseren, kon het initiatiefrecht voor
en de beslissingsbevoegdheid over de activiteiten niet langer meer alleen bij het bestuur liggen. Het
moest lager in de vereniging komen te liggen. Om dit te bereiken voegde VITA de werkgroepen aan de
bestaande organisatiestructuur toe.VITA had om een zeer eenvoudige structuur met een Algemene Vergadering, een bestuur en leden. Het bestuur tekende tevens een mogelijke rolverdeling tussen bestuur en
werkgroepen uit die door de leden bevestigd werd op de werkgroependag in november 2011.
De werkgroepen staan in voor de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen TA-professionals in het
eigen werkveld. Hoe ze dat vormgeven, via lezingen, intervisie, supervisie, studiedagen… en met welke
frequentie beslissen de werkgroepen zelf. Elke werkgroep stelt een contactpersoon aan die het bestuur
informeert. De werkgroepen kunnen ook kijken welke initiatieven zij willen nemen om TA bekend te
maken in de ruimere sector.
Door het zwaartepunt van de VITA-werking bij de werkgroepen te leggen, kreeg het bestuur een meer
ondersteunende rol. Concreet organiseert het bestuur een tweetal activiteiten per jaar rond een thema dat
werkveldoverstijgend is. Deze activiteiten kunnen de lijm vormen tussen de vereniging, de werkgroepen
en de leden. Het bestuur houdt de leden ook op de hoogte van VITA- en TA-gerelateerde zaken via een
nieuwsbrief. Daarnaast verzorgt het de administratie van de vereniging en verzorgt het de contacten met
EATA en andere TA-verenigingen. Met de aangepaste organisatiestructuur en duidelijke rolverdeling
spreken we leden en bestuur meer aan op ieders verantwoordelijkheid in het co-creëren van onze TAvereniging. Om het co-creatieproces op praktisch vlak te ondersteunen werken enkele bestuurders
en leden momenteel aan een nieuwe website met een digitaal platform waarop de werkgroepen hun
uitnodigingen, verslagen, documentatie,… kunnen delen.

… en een ander relatiepatroon
Het bestuur is er zich van bewust dat niet alleen de organisatiestructuur, maar ook het bestaande relatiepatroon in de vereniging zal moeten veranderen om de nieuwe vereniging te kunnen co-creëren met
de leden. Binnen de vroegere VITA-werking organiseerde het bestuur de activiteiten en namen de leden
eraan deel. Transacties liepen op sociaal niveau van Volwassene naar Volwassene, maar op psychologisch
niveau soms wel van Structurende en Zorgende Ouder naar het Aangepast Kind. Het psychologisch
niveau in de transacties verhoogde de kans dat de betrokkenen, bestuur en leden, symbiotische relaties
aangingen of in de dramadriehoek stapten. De huidige organisatiestructuur die leden uitnodigt om actief
een inbreng te doen in de vereniging via de werkgroepen, spreekt het bestuur en de leden duidelijker
aan in de egotoestand van de Geïntegreerde Volwassene, de Volwassene ego-toestand waarin de positieve
kwaliteiten van Kind en Ouder zijn opgenomen.

Zijn we er nu?
Vormt deze organisatieverandering nu de basis voor de doorstart richting een actieve TA-vereniging?
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Dat zal de toekomst uitwijzen. Zelf ervaar ik diverse positieve signalen dat we met VITA een weg ingeslagen zijn die meer autonomie voor de betrokkenen beoogt. Drie werkgroepen (psychotherapie,
organisatie en onderwijs) zijn gestart einde 2011 en kwamen in het voorjaar 2012 meerdere keren samen.
Elke werkgroep stelde zijn eigen agenda op en legt een werkwijze vast.
In werkgroep psychotherapie werken de leden aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling
door cliëntcases te bespreken in intervisie.
De werkgroep onderwijs ondersteunde leden bij de uitwerking van eigen initatieven.
De werkgroep organisatie verkende de mogelijkheid om samen te werken in een virtueel bedrijf.
Zelf neem ik deel aan de werkgroep organisatie en ik kan ook enkel hierover mijn ervaring delen.
Ik vind de discussies in onze werkgroep levendig en inhoudelijk sterk.
Bovenal slagen we er regelmatig in om bij ‘gedoe’ in de werkgroep het helicopterperspectief te nemen en
de transacties te verkennen aan de hand van TA-concepten. Ik ervaar deze manier van werken als enorm
stimulerend voor mijn persoonlijke en professionele groei.
Deze autonomie-ondersteunende interacties ervoer ik minder bij de zondagslezingen waar we als
deelnemers vaak een meer consumptieve houding aannamen.
Binnen het bestuur merk ik een alertheid voor het zuiver houden van de rollen in de organisatie en het
respecteren van eenieders bevoegdheden. We voorkomen er mee dat het bestuur zaken overneemt die op
het niveau de werkgroepen geregeld moeten worden. Ik ben ook zeer blij dat we als bestuursleden elkaar
aanspreken wanneer we de zuigkracht van de dramadriehoek voelen. Door in discussies expliciet te kijken
naar de egotoestanden die we inzetten en de transacties die gebeuren, wordt het bestuur zelf ook gevoeliger voor de kwaliteit van de relaties binnen het bestuur en met de leden.
Naast deze positieve evoluties zie ik ook aspecten die onze aandacht zullen vragen in de nabije toekomst.
Allereerst zullen we een goed evenwicht moeten vinden in de openheid en geslotenheid van de grenzen
van de werkgroepen. Zijn de grenzen van de werkgroepen te open, dan dreigen werkgroepen te verworden tot ‘een duivenkot’ waar mensen in en uit lopen. Wat de cohesie in de werkgroep in het gedrang
kan brengen waardoor leden de veiligheid kunnen missen om intervisiewerk te doen. Werkgroepgrenzen
die weinig doorlaatbaar zijn van buitenuit kunnen anderzijds verhinderen dat VITA-leden zich als nieuw
lid aansluiten bij een werkgroep. Een werkgroep wordt dan een ons-kent-ons-clubje waar nieuwelingen
het gevoel krijgen niet welkom te zijn, wat uiteraard niet de bedoeling is.
We moeten als vereniging ook alert zijn voor een regelmatige terugkoppeling van de werkgroepen naar
het bestuur en omgekeerd zodat werkgroepen en bestuur voelen met elkaar houden. Het bestuur heeft de
informatie van de werkgroepen ook nodig om hierover te kunnen naar de leden.
Om de drempel naar de werkgroepen laag te houden wil het immers de leden op regelmatige basis informeren over de werking ervan.
Een ander aandachtspunt vormen de werkgroepoverstijgende activiteiten die het bestuur organiseert.
Momenteel voorziet het bestuur twee activiteiten per jaar rond thema’s die voor alle werkvelden interessant zijn. De praktijk zal uitwijzen of deze frequentie voldoende is om de band te behouden met TAleden die niet deelnemen aan werkgroepen en om de samenhang tussen de werkgroepen en VITA
te verstevigen.
Tot slot staat VITA ook voor de uitdaging om op middellange termijn ook werk te maken van het extern
positioneren van VITA en de TA in het Vlaamse landschap. Het tweede deel van de missie van VITA.
De ideeën en ambities op dit vlak zijn er. Hoe we die ambities is de praktijk gaan brengen, is voor mij
nog onduidelijk. Misschien stof voor een artikel binnen enkele jaren …
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Organisational
Jaap Verhoeven
Jaap Verhoeven heeft deze zomer de 3-jarige opleiding aan de TA-Academie afgesloten. Hij werkt als leidinggevende
bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast verzorgt hij binnen de IND communicatieworkshops vanuit TA-perspectief en coacht hij collega’s.

Grote (overheids)organisaties hebben de mond vol van woorden als Mission Statement,Verandering, PID’s
(Project Initiating Document) enz. Er worden lijvige documenten geschreven, honderden pagina’s dik en
tal van managementdagen ‘op de hei’ worden georganiseerd.Vaak worden de resultaten van al deze acties
als teleurstellend ervaren. Hoe kan dat nou?
Op zaterdagmiddag 8 september kwamen 50 leden van de NVTA bijeen om een begin te maken met
verandering en vernieuwing van de NVTA. Ik werd al warm bij de kleurrijke uitnodiging van twee
pagina’s. Op de middag zelf werd vanaf twee uur heel veel tijd besteed aan het Eren van al het goede, van
wat waardevol was en is. Niet alleen door woorden vanuit de Volwassene, maar ook door bv. activiteiten,
waarbij als vanzelf ook Ouder- en Kind-egotoestanden betrokken werden.
De middag zou tot half zeven duren. Om half vijf waren we hier nóg mee bezig.
Wanneer zou die verandering en vernieuwing nou komen?
Ik merkte wel dat de aandacht die besteed werd aan het Eren tot een gevoel van verbinding leidde, tot
veiligheid, tot vertrouwen. Meer dan op managementdagen op de hei. De enige overeenkomst met die
dagen was nog dat er een energizer-oefening in zat: lekker ballonnen door de zaal slaan.
Vanaf half vijf werden vijf opties voor de toekomst d.m.v. opstellingen getoetst door groepjes van vijf,
waarbij de deelnemers stonden voor de NVTA, de leden, een van de vijf opties, het helende element,
en jijzelf.
Op basis van de vóór half vijf gecreëerde veiligheid, verbinding en vertrouwen, werden verschillende
alternatieven razendsnel, namelijk in sessies van zeven minuten, als het ware getoetst, gevoeld.
Een conclusie en een actieplan is er nog niet, maar een fundament wel! Er stroomt veel Kind-energie en
dat maakt blij en geeft vertrouwen voor de toekomst.
Waarom lukt dat in organisaties nou altijd zo slecht? Het antwoord is denk ik simpel: omdat er vanuit
Kritische Ouder veel druk gelegd wordt op haast (sense of urgency), omdat er snel gehopt wordt naar de
oplossing en omdat er veel Spelmatig gedrag vertoond wordt. Dit terwijl het effectiever is om eerst uitgebreid de tijd te nemen om te bouwen aan vertrouwen, veiligheid, verbinding en een gevoel van Ik ben
OK – jij bent OK.
Vrij naar George Kohlrieser in zijn nieuwste boek Care to dare: when you are cared, you dare to achieve
more than you ever thought possible for yourself, or your organisation.
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In de overdracht met virtuele Eva ?
Ingrid Schaafsma
Ingrid Schaafsma (1967) is afgelopen juni 2012 afgestudeerd aan de drie-jarige opleiding persoonlijke groei en professionele ontwikkeling bij de TA Academie. Zij is nu CTA student (Educational). Van de generatie typediploma op
de ouderwetse typmachine heeft zij zich ontpopt tot een actieve social media gebruiker (Twitter, Hyves, Linkedin en
Facebook). Zij blogt regelmatig over het gebruik van social media en maakt daarbij de link met TA concepten.

Laatst zocht ik informatie op Internet over een Dalurenkaart van de NS die ik wilde
bestellen. Ik had wat extra vragen en via de site belandde ik in een chatgesprek met
ene Eva. Eva kende de term Dalurenkaart niet, ik vond dat best suf van haar. ‘Nee die
hebben we niet bij de NS, wilt u een andere kaart?’ Nee, ik wil die kaart, ik wil met
40 procent korting buiten de spitsuren kunnen reizen met de trein, heb ik hiervoor
een pasfoto nodig? En kan ik deze bestellen zonder dat ik een NS OV-chipkaart heb?
Dit bleken wel heel erg moeilijke vragen voor Eva te zijn, die natuurlijk een zogenaamde chatbot is; een
virtueel programma met standaard zinnen. Hoewel ik mij bewust was dat Eva virtueel was, begon ze me
toch al snel op mijn zenuwen te werken. Ze begreep mijn vragen niet!
Tijdens het chatten zocht ik verder op de site en zo kwam ik er achter dat de kaart in kwestie tegenwoordig Voordeelabonnement heet. Dat kende Eva wel, en ik had weer goed contact met haar. Maar toen
Eva mij vervolgens meldde dat die kaart niet meer bestaat en ze aansluitend vroeg of ze me verder nog
ergens mee kon helpen, sloeg ik door:
‘Ja wat is dat nou, wat moet ik dan? Ik heb net die test bij jullie gedaan, waarin ik alles moest invullen van hoelaat ik
in de trein zit tot hoe vaak per week en of ik wel of niet in het weekend reis en of ik wel onder de 60 jaar ben.
Vervolgens komt die kaart uit de test als meest passend en nu bestaat die kaart niet meer?!’
Eva bleef vriendelijk en herhaalde steeds: ‘ik snap niet wat u bedoelt, wilt u mij de vraag nogmaals stellen?’

Hoe kan iemand zo aardig zijn? In TA termen: virtuele Eva bleef vriendelijk doch gedecideerd in de Volwassene, waar ik natuurlijk al lang uit was en mijn vervolgvraag was: ‘wat heeft u dan wel voor mij in de
aanbieding?’ Waarop zij antwoordde: ‘Wat wilt u weten?’ Ik werd steeds ongeduldiger en keek nóg eens op
de site waar ik zag dat de kaart die ik zocht Voordeelurenabonnement heet.
Ook die kaart kende Eva wel. ‘Wat wilt u daarover weten?’, vroeg ze en voordat ik er erg in had, typte ik
‘laat maar’ (Slachtoffer – Dramadriehoek). Ik vroeg me af waarom ik me nou toch zo liet gaan.
Dit is een programma en geen echt mens, maar inmiddels had ik die domme vervelende Eva met haar
flutvragen wel achter het behang kunnen plakken. Ik zuchtte en typte ‘tot ziens’, waarop Eva ook vriendelijk ‘tot ziens’ terugtypte.
Nadien was ik nog lang boos op Eva en mijn vragen waren nog steeds niet beantwoord, ik had ook al
geen zin meer om met die stomme trein te gaan. Het deed me denken aan mijzelf vroeger op school waar
ik de leraren vaak tot wanhoop dreef: ‘Meneer, dat was toch in 1917?’, waarop hij zei: ‘ Nee, Ingrid dat
was in 1916.’en ik aanhield met: ‘Nou in de encyclopedie staat anders 1917, wat is het nou?’.
Zat ik nou in de overdracht met virtuele Eva? Negatieve overdracht, projectie van de Ouder waarbij je
net zo reageert als een ouderfiguur van vroeger (die Eva die snapt er helemaal niets van!).
Ik bedacht me ook nog; hoe is het tegenwoordig toch gekomen dat je niet meer gewoon met iemand
kunt bellen, maar zit te chatten met een programma en je je nog kunt opwinden ook ! Hoewel…nu ik
erover nadenk, dit had ik vroeger aan de telefoon met de verschillende instanties net zo.
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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

TRANSACTIONELE ANALYSE IN GROTER PERSPECTIEF
Phoenix Opleidingen biedt een breed scala aan opleidingen die je professionele ontwikkeling ondersteunen
en inzicht geven in persoonlijke levenssituaties. In ons werk maken wij gebruik van de principes uit de
Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken. Deze drie stromingen
benaderen elk op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen en zijn ingebed in door Phoenix
ontwikkelde leermodellen.
Persoonlijke ontmoeting en persoonlijke aandacht staan in onze werkwijze voorop.

Phoenix Opleidingen
Raiffeisenlaan 26 A - 3571 TE Utrecht
030 – 271 13 83
info@phoenixopleidingen.nl
www.phoenixopleidingen.nl
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