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Inleiding Strook
Deze juni uitgave komt eraan met als titel ‘ In het kielzog’. We zitten in het kielzog van de
vorige uitgave. Dit houdt in dat we een uitgave hebben met een gevarieerde inhoud, net
zoals de vorige Strook.

De redactie is de auteurs dankbaar voor hun spontane bijdrage. De auteurs delen hun ervaring
en kennis die ze in hun werk met TA hebben opgedaan. Zo kan één ieder in de TA wereld
lezen wat er reilt en zeilt in deze wereld. Het is verrijkend te lezen dat de TA leeft en beweegt.
We krijgen vanuit verschillende standpunten, werkvelden en visies inzichten hoe je met TA aan
de slag kan.
Maarten Kouwenhoven geeft in zijn artikel meer uitleg over het gebruik van de mediationmatrix bij het oplossen van geschillen. Deze methode helpt de coach om zijn weg te vinden
in een emotioneel beladen situatie.
Renske Schotborgh verbindt verschillende ontwikkelingstheorieën aan elkaar en zoekt het
grensvlak hierbij tussen de TA en andere theoretische modellen.Vanuit deze samenhang doet
zij een aanzet tot een geïntegreerd model van een normale, niet pathologische ontwikkeling.
De groep in het individu is een artikel van Anne de Graaf waarbij hij zijn ervaringen uit
verschillende opleidingen gebruikt om groepen te coachen. De groep is meer dan de som van
de personen die erin zitten.
De redactie wil ook graag boekrecensies publiceren. De laatste tijd zijn er heel wat boeken in
het Nederlands verschenen met TA als basisconcept. Hier geeft Ingrid Schaafsma een blik op
het boek van Lieuwe Koopmans met als titel: ‘Dit ben ik.’
Veel leesplezier en TA-inspiratie gewenst.
Namens de redactie Strook,
Marleen Dehondt
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Van de wieg naar voltooiing in een werveling van natuurlijke
groei, te leren competenties en het ontwikkelen van power
Renske Schotborgh

Na eerst een opleiding in de gezondheidszorg te hebben gevolgd ben ik 1989 afgestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam in de klinische psychologie met specialisaties ontwikkelings- en gezondheidspsychologie, gedrag- en
gezinstherapie. Hierna heb ik veel werkervaring opgedaan in de reguliere gezondheidszorg. Een aantal jaar geleden
besloot ik mij te gaan richten op de psychologische hulpverlening. Momenteel ben ik, naast werkzaamheden in een
eigen psychologiepraktijk, in opleiding voor Psychotherapeute aan de TA-Academie.

LAST WORDS
The spiral of development is a metaphor to describe
a complex system and like all metaphors fails in its
description when pushed too far. Having said this
I would like to suggest that recycling should not
be seen as going round in circles, rather the spiral
should be seen as moving upward, powered by the
life force we all have to continue developing.
Eric Berne called this life force Physis (1971).
Bill Heasman

Inleiding
Een onderdeel van de opleiding Psychotherapie
in de Transactionele Analyse, welke ik sinds de
start in september 2010 volg, is presentaties geven
over studiestof voor groepsgenoten. Ik koos voor
het thema TA en ontwikkeling. De te bestuderen
literatuur bestond uit een artikel van Pamela Levin
The cycle of development (1982), het hoofdstuk “De
uitdaging van verandering” met de competentiecurve van Julie Hay (2004) en het artikel The seven
sources of power van C. Steiner (TAJ 1987). In het
artikel van Hay wordt het model van de competentiecurve gekoppeld aan het model van de ontwikkelingscycli van Levin. Het artikel van Steiner
stond naar mijn idee op zichzelf. Nieuwsgierig
werd ik naar een eventuele samenhang tussen alle
drie de artikelen en theorieën. Daarnaast wilde ik
ook kennis nemen van ideeën over ontwikkeling
van theoretici buiten de TA. Deze kennis vond ik
in de door Tunnissen en Stoffel vertaalde artikelen van Cornell (De theorie van het levensscript,
TAJ 1988, deel 1 en 2) en literatuur betreffende
de visie op ontwikkelingstheorie van Erikson.
Cornell beschrijft en vergelijkt in zijn artikelen
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diverse ontwikkelingstheorieën met elkaar en uit
kritiek op de volgens hem ouderwetse, deterministische kijk op de ontwikkeling van het script,
gehanteerd door TA theoretici. Ter versterking van
de positie van de TA binnen de ontwikkelingstheorieën leek het mij van belang om zowel het
grensvlak met andere theorieën te verkennen als
ook om de concepten binnen de TA met elkaar te
verbinden. In dit artikel richt ik me voornamelijk
op het tweede doel, namelijk het in samenhang
presenteren van de genoemde theorieën.Vanuit
die samenhang doe ik een aanzet tot een nieuw
model, dat een geïntegreerd beeld weergeeft van
een gezonde, niet pathologische ontwikkeling van
wieg tot voltooiing. In plaats van het, naar mijn
idee, platte, statische en zich herhalende beeld van
de ontwikkelingscyclus, ontwikkeld door Levin
(1982) ging ik op zoek naar een model, dat naast
toenemende groei, ontwikkeling en competenties,
dynamische beweging, energie en interactie met
de buitenwereld uitstraalt.
Naast de verfrissende zienswijze van Cornell en
het boeiende artikel van Steiner heeft vooral Bea
Verzaal door haar enthousiaste feedback op de
presentatie me geïnspireerd tot het schrijven van
dit artikel.
Allereerst geef ik in dit schrijven enkele ontwikkelingstheorieën weer en behandel ik de theorieën van Hay en Steiner. Daarna onderzoek ik
hoe vooral de TA theorieën en modellen zich tot
elkaar verhouden, waarbij ik de zienswijze van
Cornell betrek.Vervolgens presenteer ik mijn aanzet voor een geïntegreerd model van een gezonde
ontwikkeling. Tijdens het lezen en schrijven opgekomen vragen worden weergegeven als inspiratie
voor verder onderzoek.
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It is human to have a long childhood; it is civilized
to have an even longer childhood. Long childhood
makes a technical and mental virtuoso out of man,
but it also leaves a life-long residue of emotional
immaturity in him. E.H. Erikson (1902-1994)

Ontwikkelingstheorieën van
Berne, Erikson en Levin
Berne (1969) stelde dat een mens geboren wordt
met de illusie vrij te zijn. In zijn ontwikkeling
naar heelheid en gezondheid wordt de mens gedreven door physis: groei uit de van nature aanwezige geestkracht binnen een persoon. Het eerste
wat een kind vervolgens leert, is te doen wat hem
of haar wordt gezegd. Het kind vergelijkt Berne
met een speelpop, al geprogrammeerd in de periode van de borstvoeding, gevormd door krachten,
die ouders en verzorgers op hem richten. Het
kind trekt in de eerste fase van zijn ontwikkeling
voorlopige conclusies naar aanleiding van boodschappen uit de omgeving. Tussen zijn 3e en 6e
jaar worden deze boodschappen opgeslagen in een
script. Berne (1972) definieerde het script als een
levensplan gebaseerd op een besluit, genomen in
de kinderjaren, bevestigd door de ouders, gerechtvaardigd door erop volgende gebeurtenissen en
uitmondend in een zelfgekozen alternatief. Het
kind wordt ingeperkt door die beïnvloedende
krachten van anderen met een zelfbegrenzende
aanpassing als gevolg.Vervolgens, schrijft Berne:
“in de periode van de volwassenheid komt de dramatische aard van het Script tot volle bloei alle strijd
in het leven is een strijd binnen de Dramadriehoek
overeenkomstig de eisen van het script”. Het doel van
ontwikkeling is het bereiken van autonomie. In
zijn theorie is er echter vooral aandacht voor het
willen begrijpen van de verstoorde ontwikkeling
in plaats van aandacht voor de gezonde ontwikkeling van de mens.
Erikson (1963, 1968) legde in zijn ontwikkelingstheorie de nadruk op de interacties tussen het
kind, met zowel een biologische aanleg als een
eigen ego, en zijn sociale, culturele en historische
omgeving. De theorie beschrijft de psychosociale
ontwikkeling van het individu in 8 stadia, waarin
al of niet ontwikkelingstaken worden vervuld.
Erikson gaat met zijn theorie uit van taken en
conflicten, die voortkomen uit de interacties en

in fasen kunnen worden opgelost door het individu zelf of met hulp van anderen. Zo is het in
de eerste fase de taak om een veilige hechting te
ontwikkelen met de ouder.Volgens Erikson vormt
elk succes behaald in een eerdere fase een basis
voor de manier van aangaan van conflicten, taken
en het hebben van vertrouwen in de ander in de
volgende fase; hij presenteert hiermee een lineair
model. Bij het niet goed oplossen van conflicten
zal diegene in zijn verdere leven last hebben van
die onopgeloste conflicten, mede door de invloed
op de interpretatie van de werkelijkheid vanuit de
sociale, culturele en historische krachten in zijn
omgeving. Een stadium is gepasseerd en komt niet
meer terug. Zijn filosofie was dat op onze weg de
wereld steeds groter en complexer wordt en het
effect van het falen cumulatief is. Het goed oplossen van een conflict geeft zelfvertrouwen, veerkracht en controle. Dit biedt tevens vitaliteit voor
nieuwe groei. Het niet goed oplossen van conflicten daarentegen kan gelegenheid geven voor overaanpassing en berusting.
Pamela Levin won een Eric Berne Memorial
Award met The cycle of development (1982). De
cycli bestaan volgens Levin uit een voortdurende
herhaling van 6 fasen van ontwikkeling met een
7e fase van terugkeer of recycling. Tijdens de eerste cyclus, die duurt van de geboorte tot ongeveer
19 jaar worden de egoposities (Kind,Volwassene
en Ouder) ontwikkeld, kunnen basisvaardigheden
geleerd en basisbehoeften worden bevredigd passend bij de betreffende fasen. Behaalde taken, zoals
het kunnen omgaan met conflicten zorgen voor
power en transacties met anderen en doet de mens
groeien. Niet behaalde vaardigheden en behoeften krijgen in volgende cycli nog een kans om te
worden ingehaald. Een egopositie is de totaliteit
van iemands ervaring van zichzelf en de externe
wereld op een bepaald moment. (Federn in Tilney,
1998). Er zijn 3 soorten egoposities, die samen een
diagram vormen van de structuur van een persoonlijkheid, het structurele model van de eerste
orde (zie figuur 1). Dit zijn de Kind egopositie
gerelateerd aan eigen ervaringen uit het verleden,
de Ouder egopositie gerelateerd aan ervaringen
van belangrijke anderen in het leven van het kind
en de Volwassen egopositie, gerelateerd aan ervaringen in de realiteit van het hier en nu. Wanneer
deze egoposities alle drie voldoende aanwezig
zijn kan een persoon diverse gevoelens, gedrag en
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gedachten vertonen, geactiveerd door psychologische energie (cathexis) horend bij een bepaalde
egopositie.

Ouder ego-toestand

O

Gedrag, gedachten en gevoelens overgenomen van ouders of ouderﬁguren

Volwassen ego-toestand

V

Gedrag, gedachten en gevoelens die
een directe resons zijn op het hier-en-nu

Kind ego-toestand

K

Gedrag, gedachten en gevoelens vanuit
de kinderjaren herhaald

Figuur 1 Structureel model van de eerste orde

Na de geboorte van een kind begint de opbouw
van de egoposities met het somatische kinddeel
(K1), oftewel de basisbehoeften in Kind.Vervolgens komen niet logische, intuïtieve oplosvaardigheden tot ontwikkeling (V1) binnen Kind, ook
wel de kleine professor genoemd. Daarna wordt
de Volwassen egopositie (V2) gevormd, de magische Ouder of fantasieën over de ouders (O1) in
de Kind egopositie en tot slot de Ouder egopositie (O2). Deze 5 stadia worden weergegeven in
het zogenoemde structurele model van de tweede
orde, een van de kernconcepten binnen de TA,
weergegeven in onderstaande tekening.
In de 6e fase van de eerste ontwikkelcyclus worden de Ouder2,Volwassene2 en Kind2 posities
geïntegreerd, waarna de persoonlijkheidsstructuur is gevormd. De gehele levensgeschiedenis
wordt volgens Levin opgeslagen in de egoposities,
waarbij de gebeurtenissen in de eerste 6 maanden van een mensenleven, de Zijnsfase cruciaal

Ouder
(O2)
Volwassen
(V2)
Kind
(K2)

O O1 O2
V

V1 V2

K

K1

Introjecties van ouders
en ouderﬁguren

K2

V2
O1
V

1

K1

Magische ouder
Kleine professor
Somatisch kind

Figuur 2 Structureel model van de tweede orde
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zouden zijn. In deze fase wordt volgens Levin de
fundamentele existentiële positie bepaald: wie ben
ik, in relatie met anderen, binnen een wereld als
deze. Levin wijkt af van het standpunt van Berne,
die stelt dat de fundamentele existentiële positie
later en wel in de oedipale fase, tussen het 3e en
6e jaar wordt vastgelegd. Dit verschil van inzicht
roept vragen op, zoals: wat verstaan beide theoretici onder een fundamentele existentiële positie,
wat maakt dat zij van mening verschillen over
de fase waarin deze wordt vastgelegd. Mogelijk
aanleiding voor nader onderzoek. Hoe we als
kind waren blijft een dynamisch deel van ons en
vormt een drijfveer voor het programmeren van
ervaringen, stelt Levin. Het scriptgedrag is een
uitleven van onbevredigde ervaringen en is daarmee van te voren bepaald. Naar mijn idee wijkt
Levin ook af van het standpunt van Berne betreffende de nadruk op de inperkende krachten van
anderen op de zich ontwikkelende mens. Levin
legt meer nadruk op de ontwikkeling van innerlijke energiebronnen. Levin lijkt te suggereren, dat
de eerste cyclus van 0 tot 19 jaar als vanzelf gaat:
“just to grow”, mede door wat Berne de physis, een
vorm van levensenergie, noemt. Er is naast een
relationele uitwisseling met opvoeders en later de
peergroep in de vorm van veiligheid, vertrouwen
en stimulans als een soort bijvoeding ter ondersteuning van het ontwikkelproces weinig meer
nodig. Ieder mens, ongeacht ras of cultuur maakt
een zelfde ontwikkeling door.
Elke ontwikkeling betekent altijd een verandering.
Elke verandering impliceert niet altijd ontwikkeling!
Hay (1994)

Hoe vindt groei en verandering plaats?
Veranderingen hebben invloed op vaardigheden
of bekwaamheden. Benodigde aanpassingen van
competenties na veranderingen vertonen een
aantal algemene, herkenbare schommelingen in
gevoelens, gedrag en denken. Julie Hay heeft op
grond van deze herkenbaarheid de competentiecurve ontwikkeld. Deze curve is gebaseerd op de
rouwverwerking met door te lopen fasen na een
verandering in het leven. De competentiecurve
geeft 7 fasen weer, die men door gaat tijdens of
na een verandering. De fasen zijn: verstarring met
een afname van competentie, ontkenning met
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Power as the combined will of the masses vested in
one person (Tolstoi: War and Peace 1869).

De zeven bronnen van invloed,
een alternatief voor autoriteit
Steiner (TAJ, 1987) beschrijft in zijn artikel 7
bronnen van invloed, die iemand kan ontwikkelen parallel aan de ontwikkelingsfasen. Met
deze bronnen kan iemand toenemend weerstand
bieden aan de confrontatie met autoritair gedrag
of macht van anderen. Macht wordt over het algemeen gezien als de capaciteit om controle te
hebben over anderen. Mensen, die deze vorm van
manipulerende macht uitoefenen, doen dit moge-

Competentie

een tijdelijke lichte toename van competentie,
frustratie met een afname van competentie, vervolgens aanvaarding, ontwikkeling, toepassing en
voltooiing in een opgaande lijn van toenemende
competentie. Deze fasen zijn gebruikelijke reacties in persoonlijke kracht die men vertoont als
aanpassing na veranderingen. De theorie kan als
hulpmiddel dienen om het veranderingsproces bij
mensen beter te begrijpen. De curve treedt in bij
nieuwe fasen na een verandering en is tevens een
weerspiegeling van het verloop van de ontwikkelingsfasen. Bij bijvoorbeeld stagnatie in de eerste
fase van de curve is er mogelijk een hapering of
stagnatie geweest in de eerste (Zijns- of Aardings)
fase van de ontwikkelingscyclus. Bij elke verandering komt men deze stagnatie weer tegen en
krijgt men de kans om de taak die bij deze fase
hoort af te maken of de onvervulde behoefte alsnog te bevredigen. Hoe snel men de fasen van de
curve doorloopt is afhankelijk van de vaardigheden die al behaald zijn in de doorlopen fasen van
de ontwikkeling. Hoe meer cycli iemand heeft
doorlopen, veranderingen heeft doorgemaakt en
tijdens de groei onaffe taken en onbevredigde
behoeften alsnog heeft ingehaald, bepaalt de snelheid tot voltooiing van het competent omgaan
met de verandering.Veranderingen kunnen optreden bij het overgaan naar een nieuwe fase, maar
ook binnen een ontwikkelfase bij bijvoorbeeld
een gebeurtenis. Er kan een gelaagdheid bestaan
in veranderingen en in door te lopen competentieschommelingen. Elk keerpunt of verandering
start een nieuwe (korte) cyclus en een nieuwe
competentiecurve.

7 Voltooiing
Toepassing 6
2 Ontkenning

5 Ontwikkeling
4 Aanvaarding

1 Verstarring

3 Frustratie

Tijd

Figuur 3 Competentiecurve

lijk vanuit machteloze of autoritaire scripts.Volgens Steiner worden tussen het 3e en 6e jaar de
scriptboodschappen opgeslagen. De bron van het
script is volgens hem gelegen in een jeugd waarbij controle, hiërarchie en competitie binnen de
gezins- of sociale omgeving de boventoon voerde
(one-up/one-down). Er is sprake van een conflict
tussen de autonome neigingen van het kind en de
verboden daarop uit de primaire gezinsgroep. Steiner is van mening, dat er een uitgebreide centrale
macht (power) in de mens aanwezig is als multidimensioneel rijk van menselijk potentieel. Hij
ziet die macht als een capaciteit om verandering
te produceren. Om deze macht of dit charisma te
krijgen kan een ieder diverse bronnen van invloed
ontwikkelen. Deze 7 bronnen, gebaseerd op de 7
chakra’s uit de Kundalini yoga zijn: gronding of
aarden (wortelchakra), passie (heiligbeenchakra),
controle (navelchakra), liefde (hartchakra), communicatie (keelchakra), kennis (voorhoofdchakra
of derde oog) en transcendentie (kruin- of kroonchakra). Kundalini yoga wordt ook wel de yoga
van het bewustzijn genoemd. Met een regelmatige
beoefening van Kundalini yoga wordt men zich
in toenemende mate bewust van het mens zijn,
de eigen acties en de gevolgen ervan. Door het
concentreren op de energiecentra (chakra’s) wordt
de latente kracht van het zenuwstelsel (Kundalini)
opgewekt.Vervolgens communiceert men beter
met het verworven bewustzijn vanuit het hier en
nu. Personen die hun invloed ontlenen aan deze
ontwikkelde bronnen hebben een schat aan opties
om weerstand te kunnen bieden aan autoriteit. Elk
van deze bronnen draagt bij aan het vermogen van
individuen om invloed te hebben in de wereld door
het uitstralen van bewustzijn, energie en power.
Een volledige theorie van de ontwikkeling van het
zelf en van het script moet aandacht geven aan de
invloed van wensen, begeerten, opwinding, hoop en
dromen, toeval en cultuur. Cornell (1988)
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Samenhang tussen de behandelde theorieën aangevuld met de visie van Cornell
Gemeenschappelijke elementen binnen de beschreven theorieën zijn het ontwikkelen of groeien en wel in fasen, te behalen taken of vaardigheden, binnen de betreffende fasen en te bevredigen
behoeften. Daarnaast komt in alle theorieën van
TA theoretici het concept script, een levensplan,
besloten op grond van vroege ervaringen, voor. Te
vergelijken met een blauwdruk en dan voor het
verdere leven. Een positie die wij als mens innemen. We passen ons gedrag aan in plaats van de
in aanleg aanwezige power volledig te benutten.
Dit aanpassen is ontstaan om als kind maximale
erkenningen te krijgen van ouders of ouderfiguren. Berne benadrukt de inperkende invloed van
ouderboodschappen op het zich ontwikkelende
kind en Levin stelt dat het script het verdere gedrag voorspelt.
Dit klassieke TA scriptbeeld schetst volgens Cornell een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van
een mens, waarbij er te veel aandacht uitgaat naar
traumatische ervaringen. Cornell vindt bovendien
het idee dat het script statisch zou zijn, achterhaald. Hij uit kritiek op het deterministische karakter van de theorieën over het script.
Cornell heeft visies van een aantal ontwikkelingspsychologen met elkaar vergeleken.Veel theoretici
zijn het er over eens dat groei, in plaats van een
statisch gegeven, een interactief, creatief en voort-

Hechtingsfasen
en aarding

VII

I

ecycling
Recycling

Doen
D
Zijn

III

III
Denken

VI
Integratie
tie

Vaardigheden

IV
Denken
Denk

V
Veranderingen binnen in fase
Figuur 4 The cycle of development
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durend veranderend proces is, waarbij ontwikkeling en verandering in iedere levensperiode kan
optreden.
Stern (1985) stelde bijvoorbeeld uit onderzoek
vast, dat er een wederzijdse invloed bestaat tussen
ouders en baby’s en karaktiseerde de kinderlijke
ontwikkeling als een creatief proces.
Naast het interactieve aspect ontdekten Chess en
Thomas (1984, 1986), dat kinderen ondanks handicaps van nature veerkracht hebben en dat ook
temperament, talent en de mate van zich thuis
voelen in de omgeving mede bepalen hoe een
ontwikkeling zal verlopen en in hoeverre er sprake was van aanpassing of een eigen weg kunnen
vinden. Steiner (1974) hecht daarnaast veel waarde
aan de sociale, culturele en economische krachten die zich voordoen in het leven van een zich
ontwikkelend kind. Deze krachten oefenen een
positieve invloed uit op het zelfgevoel, de autonomie en de talenten van het kind.Volgens Erikson
(1968), Babcock/Keepers (1976/1986) en Kohlrieser (2006) is een basis van vertrouwen, aarden
en het kunnen hechten erg belangrijk voor het
zelfvertrouwen en gevoel van controle. Kohlrieser
benadrukt, dat bij elke nieuwe fase weer de basis
van hechting belangrijk is. Kunnen loslaten en
afscheid nemen schept een bodem voor weer opnieuw kunnen aarden en hechten. Door nabijheid
en contact kunnen maken ontstaat vertrouwen en
zelfvertrouwen, waardoor een kind de veerkracht
en controle ontwikkelt en eigen mogelijkheden
gaat zien. Het kind lost ontwikkelingstaken op
behorend bij de diverse fasen en krijgt daar zelfwaardering van. Daarnaast leert het kind manieren
om zijn behoeften te bevredigen door deze kenbaar te maken.
Vaillant (1977) legt volgens Cornell vooral de nadruk op het zich kunnen aanpassen als manier van
coping en het hebben van correctieve ervaringen
wat maakt dat de levensloop niet voorspelbaar is
en mensen veerkracht en groeivermogen bezitten.
Groei, ontwikkeling en verandering zijn ook
overeenkomende thema’s binnen de besproken
theorieën van Hay, Levin en Steiner. Afhankelijk
van de mate van het behalen van vaardigheden,
het kunnen omgaan met veranderingen en het
bevredigen van behoeften in relatie met anderen
nemen de eigen mogelijkheden toe en daarmee
het aan kunnen van de druk van anderen en het
innemen van een plaats in de wereld.
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Hierbij benadrukt Steiner met name de eigen te
ontwikkelen bronnen van invloed en power, Hay
het omgaan met veranderingen en Levin de mate
van herstel van niet behaalde vaardigheden en
onbevredigde behoeften. Steiner levert met zijn
model van de ontwikkeling van interne bronnen
van power, naar mijn mening, een waardevolle,
dynamische aanvulling op de theorieën van Hay
en Levin.

Aanzet tot een nieuw model
Tijdens de voorbereiding voor de te houden presentatie hanteerde ik als uitgangspunt de ontwikkelingsspiraal van P. Levin, zoals weergegeven in
figuur 3.
Hoe meer literatuur ik er daarnaast op nasloeg,
zoals artikelen van Steiner en Cornell hoe statischer en platter mij dit model voor kwam. De
behoefte kwam bij me op om meer beweging te
brengen in dit model met een weergave van groei,
dynamiek en ruimte. Een werveling omhoog in
een steeds breder wordende uiting van mogelijkheden. Al denkend en tekenend ontstond er een
spiraal van cirkels, omhoog gaand met een kernkracht van physis, veerkracht en temperament. De
eerste cirkel is nog klein (figuur 5). Met aanwezige
veerkracht, temperament en talent ontwikkelt een
mens zich in de interactie met anderen en is hij
daarbij vooral gericht op zichzelf in zijn directe
omgeving. Berne en Steiner benoemen de invloed
van anderen in de een vroeg stadium autoritair.
Ik zou liever zeggen: functioneel en in het begin

symbiotisch, waarbij verzorging, sturing, aandacht,
aanraking en directe nabijheid met hechting
belangrijk is. In deze fase kunnen al trauma’s
voorkomen, die vervolgens met aanpassing of correctieve ervaringen verwerkt en opgelost worden.
Tijdens het doorlopen van volgende fasen nemen
ervaringen, vaardigheden of competenties, de interactie met een breder wordende buitenwereld
en zelfbewustheid toe, weergegeven met groter
wordende cirkels. Al taken lerend, behoeften bevredigend, veranderingen aankunnend en toenemend openstaand voor invloeden uit de sociale,
economische en maatschappelijke omgeving
groeit het zelfvertrouwen en daarmee neemt de
mens een steeds grotere plek in op de wereld. De
mens ontwikkelt steeds meer macht of kracht om
bewuster, wijzer en zelfstandiger te worden met
als gevolg een toename van zelfwaardering. Dit
zorgt vervolgens voor het steeds meer plaats innemen in de wereld met toenemende capaciteit om
zelf verandering te veroorzaken door het uitstralen
van een multidimensionale invloed op anderen.
Mede met behulp van de ontwikkeling van de
eigen 7 bronnen van invloed kan men uitgroeien
tot een steeds krachtiger, bewuster mens met
idealiter het bereiken van bewustzijn, autonomie,
power, authenticiteit en integriteit.
Met dit model ga ik uit van een gezonde ontwikkeling, waarbij iemand het vermogen heeft
te groeien, een gezonde persoonlijkheid heeft
ontwikkeld, een positief script heeft, trauma’s zijn
verwerkt, vaardigheden behaald en behoeften
bevredigd. Een ontwikkeling kan bijvoorbeeld

Begin nieuwe fase
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Figuur 5 Eerste cyclus van 7 ontwikkelingsfasen
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Figuur 6 Vervolgcyclus
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worden verstoord door persisterende (vroege)
trauma’s, afwezige ouderfiguren en een gemis van
corrigerende ervaringen. Ook zal de afwezigheid
van veerkracht, talent en een aanpassingsvermogen
de ontwikkeling ernstig beperken. Dit model zal
er dan anders uitzien.
In figuur 5 is de eerste cyclus van de 7 ontwikkelfasen weergegeven. De start is fase I vanaf de
geboorte, daarna de volgende fasen tot ongeveer
19 jaar met uiteindelijk fase VII, de inzet van de
herhaling. In een interactieve, relationele uitwisseling met ouders, verzorgers, de peergroep en
anderen rond een individu: protectie, potentie en
permissie genoemd (P. Crossman in Stewart &
Joines) groeit een mens met temperament, aanleg
en een al aanwezige levenskracht (physis). Figuur
6 laat een voorbeeld van een vervolgcyclus zien
na de eerste 19 jaar. Steeds start een cyclus met
een belangrijk stadium, de Zijnsfase. Hierin is
ruimte voor het kunnen stilstaan bij verandering,
(opnieuw) te gronden door veiligheid te ervaren,
(weer) te hechten, met vertrouwen te overleven en
met aanwezige veerkracht en toenemende controle een plaats te bezetten op aarde. Met opgedane
ervaringen ontwikkelt het individu competenties
om steeds beter veranderingen aan te kunnen,
taken af te maken en leert men toenemend te
vragen om het bevredigen van behoeften. Niet
behaalde competenties of bevredigde behoeften
kunnen in latere cycli of stadia worden ingehaald.

Deze groei, ontwikkeling, beweging en dynamiek
wordt weergegeven in onderstaande model. Een
wervelende spiraal, die zowel omhoog als in de
breedte groeit. De kernkracht wordt gevormd
door de physis. De hoogte geeft weer dat er sprake
is van fysieke groei samen met een toename van
vaardigheden en ervaringen. De toename in de
breedte geeft de ontwikkeling van innerlijke
energiebronnen weer door mentale en emotionele groei en een toenemende ontwikkeling van
bronnen van invloed, waardoor een eigen authentieke power, bewustzijn, autonomie, voltooiing en
daarmee een eigen plek in en uitwisseling met de
buitenwereld.

Henk Visch
A Young man with future
2008
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De mediationmatrix
Ervaringen van forensische mediators
Maarten Kouwenhoven

Maarten Kouwenhoven is klinisch psycholoog/psychotherapeut en managementconsultant. Hij is de auteur van het
Handboek strategisch coachen (2007) en redacteur en mede-auteur van een standaardwerk Transactionele Analyse in
Nederland (deel I, II en III). Hij is een van de oprichters en erelid van de NVTA (Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse) en is werkzaam als directeur/docent van Kouwenhoven Opleidingen (www.kouwenhovenopleidingen.nl).

Inleiding
Een deskundige heeft een instrument nodig om
zijn werk goed te kunnen doen.Voor een arts is
dat een stethoscoop, voor een jurist een wetboek,
voor een psycholoog testmateriaal en voor een
mediator is dat de mediationmatrix.
De mediationmatrix is gebaseerd op de theorie
van de Transactionele Analyse (TA) en de cybernetica en is te gebruiken als een routeplanner. Je
weet waar je bent, je weet waar je samen heen
wilt en hoe je daar komt. Met de matrix leg je
partijen uit wat je doet, hoe je dat doet en waarom
je dat doet. Hierdoor neemt de stress bij partijen
af, hun logisch en ethisch denken krijgen weer de
overhand en hun zelfbeschikking neemt toe. Hierdoor kunnen zij de rol van slachtoffer of aanklager
loslaten en die van volwassene op zich nemen.
De mediationmatrix is een onderdeel van het
opleidingsprogramma voor forensische mediation,
een onderzoeksmethode waarin mediation- en
coachtechnieken worden ingezet tijdens een
ouderschapsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats
op aanwijzing van de rechter als scheidende partijen niet tot een deugdelijk ouderschapscontract
komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
een forensisch mediator.
Uit de evaluaties blijkt dat de mediationmatrix
een middel is om structuur en duidelijkheid te
bieden. Hierdoor kan een mediator emoties zodanig sturen dat ze ondersteunend gaan werken in
conflictsituaties, in het belang van de begeleiding
van beide partijen. De mediator is dan niet iemand die een vorm van gesprekstechniek toepast,
vanuit een rugzakje met losse modellen, maar
een deskundige conflictbemiddelaar die een vak
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beheerst, met een heldere theorie en bijpassende
instrumenten. In dit artikel wordt beschreven waar
die deskundigheid uit bestaat en hoe deze manier
van werken ook voor alle andere vormen van
mediation nuttig kan zijn.
Eric Berne en de Transactionele Analyse
Een mediator heeft als taak te bemiddelen tussen
partijen met een conflict, waarvan de relatie net
als een kluwen vast zit. Partijen zijn zelf al bezig
geweest met de ontwarring, maar aan welk touwtje ze ook trokken, de kluwen kwam alleen maar
vaster te zitten.
Een deskundige mediator heeft een theoretisch
model nodig met instrumenten waarmee die
kluwen ontward kan worden. Anders val je in
herhaling en maak je het probleem groter.
Een van die modellen is de Transactionele Analyse
(TA), een persoonlijkheids- en communicatietheorie ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970).
Hij is auteur van meerdere boeken, waarvan
Games People Play, vertaald als Mens erger je niet, het
meest bekend werd. De TA valt onder de complexiteitstheorie, ook wel chaostheorie genoemd,
met als kenmerk de herkenbaarheid en de grote
mate van toepasbaarheid.
Eric Berne was een Canadees psychiater. Hij
specialiseerde zich in groepstherapie en streefde
ernaar mensen actief te betrekken bij de oplossing
van hun problematiek. Naast medicatie verschafte
hij ook informatie. Hij was een voorstander van
het gebruik van eenvoudige termen waarmee hij
zijn patiënten uit kon leggen wat er mis ging in
hun communicatie en hoe zij dat konden verbeteren. Daarmee emancipeerde hij zijn patiënten en
doorbrak hun passieve rol als slachtoffer.
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Berne was geen alwetende arts die tégen zijn
patiënten sprak. Hij was naast arts ook vaak een
docent die mét zijn patiënten sprak en hen begrippen leerde. Daardoor gingen zijn patiënten
logischer denken. Hun stress werd minder, hun
klachten namen af en hun zelfbeschikking nam toe.
Wat is het voordeel van het kennen
van begrippen?
Wij kennen maar een paar soorten sneeuw, maar
Eskimo’s kennen veel meer soorten. Dit is nodig
omdat zij daardoor gevaar sneller in kunnen schatten. Door woorden te geven aan al die soorten
sneeuw kunnen zij deze ook eerder zien, herkennen en daarop anticiperen.
De effectiviteit van een mediator neemt toe als
de mediator, net als Berne, begrippen gebruikt
die partijen kunnen toepassen bij het oplossen
van hun geschillen. Partijen hebben vaak behoefte
aan kennis en informatie op het gebied van het
omgaan met emoties en managen van conflicten.
Het probleemoplossend vermogen van partijen
neemt duurzaam toe als een mediator hen naast
begeleiding en begrip ook hulpmiddelen verschaft
en partijen leert hoe zij die kunnen aanwenden
tijdens de mediation. De TA is daar heel geschikt
voor gebleken.
De mediationmatrix
De mediationmatrix is ontleend aan de coachmatrix (Kouwenhoven, 2007) en bestaat uit twee
dimensies die samen een kwadrant vormen:
1
de onderstroom en bovenstroom;
2
feedback- en feedforward-denken.
Onderstroom en bovenstroom
De bovenstroom is wat zichtbaar of hoorbaar is,
datgene wat iemand zegt of doet.
De onderstroom is datgene wat iemand juist niet
zegt, maar wel bedoelt.
Berne (1975) noemde de bovenstroom het sociale
niveau en de onderstroom het psychologische
niveau. Een voorbeeld hiervan:
Zij: “O, wat een zware dag. Ik ben zo moe.’”
Zij bedoelt: “Zou jij vanavond willen koken?”

Hij: “Waarom moet ik altijd het vuilnis buiten zetten?’”
Hij bedoelt: “Kijk eens hoeveel ik van je houd.’”
Zij: “Het was een leuke avond. Fijn dat je me thuis hebt
gebracht. Wil je mijn kamer even zien met het nieuwe
bankstel?’”
Hij: “Nou graag, ik houd wel van stellen op de bank.’”

Hopelijk bedoelen ze hetzelfde, anders is er al snel
sprake van een conflict.
Bij de meeste conflicten waar partijen zelf niet
meer uitkomen, is sprake van een communicatiestoornis op de onderstroom. Dat komt doordat
mensen niet reageren op wat ze horen op de
bovenstroom, maar op datgene wat ze denken
te horen op de onderstroom. Daardoor kunnen
misverstanden en conflicten ontstaan. Er ontstaat
een kluwen als een conflict dat zich op de onderstroom bevindt, wordt uitgevochten op de bovenstroom. Aan welk draadje op de bovenstroom je
ook trekt, het wordt alleen maar erger, totdat je de
onderstroom tot bovenstroom maakt.
Berne noemt de onderliggende patronen het
script: een onbewust patroon dat je
blijft herhalen omdat het vroeger effectief bleek
te zijn. Een script is gebaseerd op een besluit dat
men in een emotionele situatie neemt, vanuit de
behoefte om te overleven. Het script is dan effectief.
Zij was de jongste thuis. Als zij boos werd delfde zij het
onderspit. Totdat zij ontdekte dat huilen veel eﬀectiever was. Haar moeder werd dan boos op haar oudere
broers. Dan hoefde zij dat niet meer te doen.

Een script wordt negatief als de omstandigheden
veranderen zonder dat het script wordt bijgesteld.
Je gedraagt je dan volgens besluiten die vroeger
effectief waren, maar nu zijn achterhaald. Dat kan
een bron zijn van conflicten.
Nu is zij leidinggevende. Na ieder conﬂict zit zij met
tranen in haar ogen achter haar bureau. Zij vindt dat
medewerkers zo onaardig tegen haar doen en dat
niemand het voor haar opneemt. Haar bedrijfsarts
heeft haar met surmenage klachten naar huis gestuurd.
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Een script is positief als het is afgestemd op de
actuele werkelijkheid.
Een van de vaardigheden van een deskundige
mediator is om de negatieve onderstroom tot positieve bovenstroom te maken. Kohlrieser (2006)
noemt dit: put the fish on the table. Een mooie
metafoor als het om de onderstroom gaat. Dat doe
je door niet op de inhoud in te gaan, maar op de
rode draad te letten. Dan herken je patronen vanuit een helicopterview. Je zoomt niet in, maar je
neemt juist op een professionele manier distantie.
Een negatieve onderstroom kun je ombuigen tot
een positieve bovenstroom door mediation en
coachtechnieken te combineren.

2
Feedforward-gericht denken.
Deze vorm van denken is doelgericht en niet probleemgericht. Als je auto gerepareerd is en aan de
normen voldoet, vraag je je af: waar ga ik ermee
naartoe? Hier wint de nieuwsgierigheid het van
de angst voor fouten. Bij deze vorm van denken
maak je je een voorstelling van een aantrekkelijk doel. De ‘beeldende’ hersenhelft is dan actief
(Kouwenhoven, 2007).

In de coachmatrix in figuur 1 is de bovenstroom
terug te vinden in de twee bovenliggende en de
onderstroom twee onderliggende vakken. Ieder
vak in de coachmatrix heeft een bijpassende vraag
zoals weergegeven in figuur 1.

Nu houdt zij onder supervisie een ‘boosboek’ bij, een
dagboek waarin zij opschrijft wanneer zij boosheid
voelt met als doel de boosheid van de onderstroom
naar de bovenstroom te krijgen. Op deze manier
wordt haar boosheid bespreekbaar. Zij geeft nu
duidelijker haar grenzen aan zonder te gaan huilen.
Zij neemt nu haar positie als leidinggevende veel
krachtiger in waardoor de samenwerking met haar
medewerkers aanzienlijk is verbeterd.

(1) Wat zijn de feiten?
(denken)

(4) Wat is je actie?
(doen)

(2) Wat is je probleem?
(voelen)

(3) Wat is je doel?
(behoeften)

Feedback en feedforward
Figuur 1 Coach Matrix

Feedback en feedforward zijn begrippen uit de
cybernetica, de leer van de bestuurskunde.
Het zijn twee belangrijke sturingspatronen gebaseerd op twee verschillende manieren van denken:
1
Feedback-gericht denken
Deze manier van denken is error-controlled:
probleemgericht. Je denkt na over wat er fout kan
gaan, bedenkt manieren om dat te voorkomen
en voert die uit. Of als er iets fout is gegaan, dan
herstel je dat.
Deze vorm van denken is digitaal, het is goed of
fout. In angstige situaties neemt het feedbackgerichte denken toe.
Beroepen die daarbij passen, zijn alle controlerende functies, variërend van accountant tot huisarts
of een monteur in een garage. Zij zijn allemaal
gericht op het goed laten verlopen van processen,
uitgedrukt in een norm waar je aan moet voldoen,
zoals bij veiligheidsnormen of ISO-normen.
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Fasen in het mediationproces
Een mediationproces voltrekt zich in fasen. In de
literatuur worden verschillende fasen beschreven
die globaal op hetzelfde neerkomen. In navolging
van Brenninkmeijer e.a. (2012) gebruik ik de
volgende indeling:
A
B

C

Voorbereidingsfase
Plenaire fase
1 opening met de mediationvraag;
2 exploratie van de feiten (bovenstroom);
3 exploratie van de problemen en gevoelens
(onderstroom);
4 draai- of kantelfase (onderstroom);
5 kiezen van de doelen (onderstroom);
6 onderhandeling en besluitvorming over
de acties (bovenstroom);
Afsluitfase
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Als we deze fasen invoegen bij de coachmatrix,
dan ontstaat de mediationmatrix (figuur 2). Daarbij valt op dat het niveau van partijen aan het eind
van de mediation ‘hoger’ is dan aan het begin.
De mediationmatrix is een bruikbaar instrument
om deze mediationfasen zichtbaar te maken. Zowel partijen als de mediator zien wat er al geweest
is, wat er nu plaatsvindt en wat er nog komt.
Daardoor kan iedere partij meesturen richting het
doel. Partijen kunnen remmen, stilstaan of meer
gas geven. Op die manier is mediation een reis,
waarbij ieder actief bijdraagt aan het bereiken van
de doelstelling.
De voorbereidingsfase bestaat onder andere uit
het toetsen van de indicaties en contra-indicaties,
het toesturen van de mediationovereenkomst, met
daarin de vermelding van de kosten, de data en
de plaats, het ondertekenen en terugsturen van de
mediationovereenkomst door partijen en het zorgen voor een veilige en neutrale werkplek door
de mediator.
In de plenaire fase zijn partijen fysiek aanwezig en
kan de mediator starten met de feitelijke mediation.

(A) Voorbereiding

De mediation wordt afgesloten met de ondertekening van een contract. Dat kan een contract zijn
dat wordt opgesteld door een jurist, zoals een vaststellingsovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst. Het kan ook een gemeenschappelijke
afspraak zijn die partijen samen op papier zetten.
Pas na de ondertekening van het contract zijn alle
daarin vermelde afspraken en toezegging geldig.
Na afloop van de mediation kan een coachtraject
volgen. Dit is bedoeld om de bereikte resultaten
te borgen, om nieuwe conflicten te voorkomen
en het is een mogelijkheid om de samenwerking
verder te verbeteren.
Toepassing van de mediation matrix
De mediator heet partijen welkom, stelt zichzelf
voor, legt zijn rol uit en stelt partijen op hun gemak.Vervolgens vraagt de mediator of de partijen
zich voor willen stellen. Dit is heel belangrijk,
omdat mediation toch voor een groot deel plaatsvindt vanuit het contact en de verbinding.
Na het contact volgt het contract.
Het eerste contract is de procedure-overeenkomst.

(B) Plenaire fase

Openingsfase:
Contact
Contract

(C) Afsluiting
Coachfase

(1) Onze mediationvraag is:
(2) Exploratie
Wat zijn de feiten?
(Wat denk je?)

(6) Onderhandeling
en besluitfase
Wat is je actie?
(Wat doe je?)

(2) Exploratie
Wat is je probleem?
(Wat voel je?)

(5) Kiezen
Wat is je doel?
(Waar kies je voor,
wat heb je nodig)

(4) Draai-, of kantelfase

Figuur 2 Mediationmatrix en mediation fasen
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De mediator legt de procedure uit zodat partijen
geïnformeerd zijn over de werkwijze, met als doel
om als mediator zichtbaar te zijn, partijen bij de
werkwijze te betrekken en te voorkomen dat
partijen zich als slachtoffer of aanklager op gaan
stellen. De mediator legt de manier uit waarop
hij met de mediationmatrix werkt en vraagt of
partijen daarmee akkoord gaan.
De mediator zegt: “Ik werk met de mediationmatrix
en zal laten zien hoe dat gaat.”
Hij pakt een groot vel papier, legt dat op tafel en
verdeelt dat in vakken volgens figuur 2 en zegt:
“Ik ga jullie een aantal vragen stellen. De antwoorden
schrijven we op in de vakken zodat we allemaal kunnen
zien waar we zijn, wat er al geweest is en wat er nog
komt.We gaan pas naar een volgende vraag als we het
met elkaar eens zijn geworden over het antwoord op de
vorige vraag.”
Eerst ga ik vragen wat jullie gemeenschappelijke vraag is aan mij als mediator. Daarmee
kunnen we elkaars verwachtingen uitspreken en
afspreken wat ik wel en niet kan of niet zal doen.
Als we het daarover eens zijn geworden, dan
schrijven we die vraag op. Dat is de start.
2
Daarna stel ik samen met jullie de feiten vast
waarover je het samen al eens bent. Ik doe dat
door het stellen van vragen en het luisteren naar
jullie antwoorden.
3
Dan staan we stil bij de onuitgesproken emoties: wat het met je doet. Dat zijn vaak emoties
die in de weg zitten en waar je last van hebt. We
schrijven die op zodat we rekening kunnen houden met elkaars gevoelens.
4
Dan vraag ik of je er aan toe bent om het verleden los te laten en naar de toekomst te kijken.
Als je daar nog niet aan toe bent, dan gaan we na
wat je nodig hebt of wat je nog moet doen om
die stap te zetten.
5
Dan gaan we over naar het kiezen van een
gemeenschappelijk doel. Dat doel moet haalbaar
en voor jullie allebei aantrekkelijk zijn.
6
Ten slotte overleggen we wie welke acties gaat
doen en wat je zult nalaten om dat doel te bereiken.’
1

Per vakje wordt ingevuld waar partijen het samen
over eens zijn. Er is één viltstift waar partijen
samen gebruik van mogen maken. Zij schrijven
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dus zelf op wat zij aandragen en houden op die
manier de regie zowel over de inhoud als over het
proces.
Tijdens het doorlopen van de mediationmatrix
ontstaan er steeds verschillen van mening. De mediator gebruikt de TA-begrippen om die verschillen te overbruggen en te oefenen in vormen van
samenwerking. De mediator is daarbij beschikbaar
als hulplijn: partijen mogen om uitleg, feedback
en tips vragen. De mediator kan ook ongevraagd
reageren. Dat doet hij pas als partijen aangeven
daar behoefte aan te hebben. Op deze manier
gaan mediation en het oefenen in samenwerking
samen.
Uitleg van de rol van de mediator
De mediator zegt: “Ik ben deskundige op het gebied
van mediation. Ik ben onpartijdig, ik geef geen adviezen.Voor zover ik inhoudsdeskundige ben, geef ik wel
informatie, waar dat nuttig of noodzakelijk is voor jullie.
Ik geef niemand van jullie gelijk of ongelijk. Ook niet
als je dat wel of niet hebt. Een oordeel daarover kun je
aan een andere deskundige vragen, zoals een rechter. Als
jullie iets willen waar ik niet achter kan staan, dan zal
ik jullie dat wel zeggen.”
De mediator legt uit wat hij van partijen verwacht en wat hij liever niet heeft en bewaakt de
handhaving daarvan door een signaal te geven als
er een grens wordt overschreden: “Er wordt niet
geschreeuwd, gedreigd of op andere manieren macht
uitgeoefend. Dan zet ik als gespreksleider een rode vlag
neer.We stoppen het gesprek en ieder schrijft op wat hem
of haar dwars zit. Daarna hervatten we het gesprek met
het voorlezen van wat ieder heeft opgeschreven. Daarover
gaan we niet in discussie. Aan jullie de vraag hoe we
daarna verder gaan.”
Storingen
“Aan het begin van ieder gesprek zal ik vragen of er belemmeringen zijn die storen. Bijvoorbeeld iets wat vorige
keer gezegd is en niet prettig viel, of een parkeermeter
die dreigt te verlopen of kinderen die uit school gehaald
moeten worden. Storingen hebben voorrang. Maar niet
iedere belemmering is een storing. Sommige belemmeringen kunnen geparkeerd en gemarkeerd worden.”
Op deze manier leren partijen te denken in prioriteiten.
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De mediator sluit de openingsfase af door te vragen of partijen met deze procedure akkoord gaan.
Als dat het geval is, dan is het procedurecontract
gesloten en gaat de mediator over naar het invullen van de matrix.
Algemene ervaringen met de toepassingen
van de mediationmatrix
Met de mediationmatrix bevorder je het zelfsturend vermogen van partijen.
Het grote voordeel van het werken met de matrix
is dat partijen zien in welke fase het mediationproces zich bevindt en hoe zij bij kunnen dragen
aan het doorlopen ervan. Daarmee voorkom je dat
partijen in de rol van Slachtoffer of Aanklager en
de mediator in de rol van Redder terechtkomen
(Karpman, 1967). Het gebruiken van een groot
vel papier wekt de nieuwsgierigheid en heeft als
voordeel dat er een gemeenschappelijke focus
wordt gecreëerd. Dit biedt veiligheid, betrokkenheid en voorkomt escalaties.
Met de mediationmatrix stimuleer je de samenwerking en een prettige sfeer.
Ieder antwoord waar partijen het over eens zijn,
wordt opgeschreven. Dat is op zich al een positieve bevestiging. De deskundige bevordert de
samenwerking door positief te reageren als er een
antwoord wordt opgeschreven waar beiden het
over eens zijn en te knikken. Op den duur is een
knikje voldoende. Deze vorm van ‘operant conditioneren’ schept een prettige sfeer en stimuleert
partijen om op die weg door te gaan.
In het Dolfinarium krijgen dolfijnen een visje als
zij gedrag vertonen wat ertoe leidt dat zij uiteindelijk door een brandende hoepel springen. Bij
ieder visje laat de trainer gelijktijdig een klikje
horen. Op den duur is het klikje voldoende. In
de TA worden dergelijke bevestigingen positieve
strooks genoemd.
Ervaringen per fase
Fase 1: De mediationvraag
In deze fase vraagt de mediator: “Wat is jullie vraag
aan mij als mediator?” Deze formulering is heel
belangrijk. Het gemeenschappelijk formuleren van
een vraag dwingt partijen om met elkaar te overleggen. De mediator vat samen en stelt verhelde-

rende vragen. De meeste partijen formuleren eerst
een probleemgerichte vraag. Ze willen ergens
van af. De kunst is die probleemgerichte vraag
te vertalen in een doelgerichte coachvraag. “We
maken steeds ruzie waar de kinderen bij zijn. Hoe voorkomen we dat?” Iets voorkomen is niet doelgericht.
Bovendien kan er iets anders voor in de plaats
komen wat nog vervelender is. Een doelgerichte
vraag kan zijn: “Wij willen na de scheiding samen
onze kinderen opvoeden op een zorgzame manier. Hoe
pakken we dit het beste aan?”
Fase 2: Exploratie van de feiten op de
bovenstroom
De vraag is: “Wat zijn de relevante feiten?” Een feit
wordt pas als feit genoteerd als partijen het er eerst
samen over eens zijn geworden. Als partijen het
niet eens zijn geworden over relevante onderwerpen, dan verschuift dat naar de probleemfase.
Door het feitenonderzoek versterk je het logisch
denken van partijen. Bij twijfel vraag je: “Is dit een
feit of een aanname?” Een aanname is vaak gebaseerd op de onderstroom. Het kan een onderdeel
zijn van het script. Door aannames te benoemen
komt de onderstroom naar de bovenstroom. Een
aanname toets je op een positieve manier. Niet:
“Ben je erop uit om mij tegen te werken?”, maar:
“Ben je bereid om samen te werken?” Deze positieve
formulering is belangrijk. Je nodigt de ander
daarmee op een positieve manier uit in plaats van
iets negatiefs te suggereren. Als je als mediator iets
niet logisch vindt, dan vraag je: “Wil je me dat eens
uitleggen? Ik begrijp het niet.” Op die manier spoor
je denkfouten op en kun je die corrigeren.
Fase 3: Exploratie van de gevoelens op de
onderstroom
De vraag is: “Wat is je probleem?” Een probleem is
een feit waar je last van hebt.
Stilstaan bij de problemen maakt partijen bewust
van hun emoties. De mediator stelt de onuitgesproken gevoelens op de onderstroom aan de orde
door er gericht naar te vragen met als doel het
ontwikkelen van begrip voor elkaars gevoelens.
Dit begrip draagt bij aan het opheffen van weerstanden, het weer vlot trekken van het onderhandelingsproces, het wederkerig maken van elkaars
belangen en het oplossen van de geschillen.
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Figuur 3 Zegels sparen op de onderstroom

Het inwisselen van zogenoemde zegels schept
ruimte voor de kantelfase. Met het begrip zegel
wordt bedoeld de zegels die je kunt sparen in een
boekje, zoals bij de benzinepomp. In de TA wordt
met een zegel een gevoel bedoeld dat je wel voelt
maar niet aan de orde stelt. Door het niet aan de
orde te stellen plak je de zegel in je boekje. Iedere
keer komt er een zegel bij totdat je boekje bijna
vol is. Dan denk je: nog één keer en dan heb ik
het recht om het de ander betaald te zetten. Dat
kan door een woedeaanval, weg te lopen, niet op
te komen dagen of andere vormen van sabotage
(figuur 3).
De mediator vraagt expliciet naar zegels; niet aan
het eind, maar aan het begin van het gesprek.
Zegels uitspreken is een conflictvaardigheid
waarmee je ruimte maakt voor onderhandeling
en samenwerking. Als het boekje toch vol is, dan
is het handig om partijen maar even uit te laten
razen om de lucht weer te klaren en de adrenalinespiegel te laten zakken.
Na een aantal heftige conﬂicten houden ze nu een
familieberaad op iedere donderdagavond na het
eten: vader, moeder en de drie puberende kinderen.
Bij toerbeurt is iedereen voorzitter. Ieder brengt zijn
agendapunten in: wat je dwarszit, wat je wensen zijn,
wat er gedaan moet worden. Iedereen is bij toerbeurt
notulist. Die maakt de agenda en is de volgende keer
voorzitter. Beide ouders hebben een vetorecht. Als je er
niet bij bent, dan wordt er voor je beslist. Resultaat: de
conﬂicten zijn met 80 procent afgenomen, zowel in
frequentie als in heftigheid.

Emoties worden sterker ervaren als zij verbonden
zijn met vroegere ervaringen die daarop lijken,
alsof ze daar met een elastiekje nog aan vastzitten.
Die vroegere ‘elastiekgevoelens’ bevinden zich
meestal op de onderstroom.
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Als kind voelde zij zich er vaak alleen voor staan. Haar
ouders hadden een zaak en de klanten gingen voor.
Nu voelt zij zich vaak heftig in de steek gelaten als
haar partner zegt dat hij naar een klant toe moet en
niet weet hoe laat hij thuiskomt.

Er ontstaat herkenning, erkenning en wederzijds
begrip door te vragen: “Lijkt deze ervaring op iets
wat je vroeger hebt meegemaakt?”
Onbegrepen gevoelsreacties vertaal je terug naar
de bron. Als huilen vroeger geen effect had doordat je bijvoorbeeld werd uitgelachen, dan werd je
maar boos. Als er dan wel naar je werd geluisterd,
dan kun je besluiten om in het vervolg niet meer
te huilen als je verdrietig bent, maar om boos te
gaan doen, ook al voel je je niet boos. Je verdriet
verdwijnt naar de onderstroom en boosheid toon
je op de bovenstroom. Die boosheid lost niets op,
integendeel, het blokkeert het mediationproces.
De mediator kan die boosheid terugvertalen door
te vragen: “Voel je behalve boosheid ook nog een ander
gevoel?” Zo gebruik je de boosheid op de bovenstroom als middel om naar de onderstroom te
gaan. De mediator kan dit mechanisme uitleggen
met figuur 4 en partijen vragen vervolgens zelf
het gevoel op de onderstroom te benoemen. Dat
kan bijvoorbeeld ook angst zijn: zoals angst voor
de toekomst, de kinderen, de financiën, enzovoort.
Door het terugvertalen van de bovenstroom naar
de onderstroom kan veel problematiek worden
voorkomen.
Een niet genomen verlies leidt tot onverzadigbaarheid. De huidige partner kan het vroegere gebrek
aan liefde van de ouders nooit compenseren. Die
behoefte is dan onbevredigbaar.
Iemand die dat verlies niet neemt en erom rouwt,
kan verslaafd raken aan aandacht, aan alcohol, aan
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voedsel, aan medelijden. Deze mensen gedragen
zich ik-gericht. De mediator kan vragen naar
onvervulde behoeften en advies geven hoe je
alsnog je verlies neemt. Dat kan bijvoorbeeld door
het schrijven van een brief zonder die te versturen
(Kouwenhoven, 1999).
Ze heeft als kind weinig liefde gekend. Nu verwacht
zij van haar partner dat die het tekort compenseert.
Maar de liefde van haar partner is een andere liefde
dan de gemiste liefde van haar ouders. Dus wat die
partner ook doet, het is nooit goed genoeg. Vervolgens
maken ze ruzie. Net zoals haar ouders vroeger deden.

Als mediator kun je ook last krijgen van je eigen
onderstroom. Dit is dan goed om aan de orde te
stellen. Je bent dan een voorbeeld, een model. Je
geeft daarmee permissie aan partijen om dit ook
te doen. En je voorkomt dat je eigen zegels in
de weg komen te zitten. Dit is uiteraard alleen
zinvol om te doen als je daarmee het gesprek weer
vlot trekt. En niet om je eigen problematiek aan
de orde te stellen. Daarvoor kun je terecht bij je
eigen coach of supervisor.
Fase 4: Draai- of kantelfasefase
De vraag is: “Zijn jullie eraan toe om het verleden los
te laten en je om te draaien naar de toekomst?” In deze
fase is er sprake van een overgang van de linker
hemisfeer naar de rechter hemisfeer, van feedback-, error-controlled-denken naar feedforward-,
information-controlled-denken, van digitaal naar
analoog denken, van kijken in een spiegel naar
kijken door een venster. Een dergelijke kanteling
is pas mogelijk als blokkerende emoties op de onderstroom zijn opgeruimd, als je in staat bent om
te vergeven en te verzoenen.

Fase 5: Kiezen
De vraag is: “Wat is jullie gemeenschappelijke doel?”
Een doel is het punt waar je je energie op richt.
Na de kanteling kiezen partijen gemeenschappelijke doelen en categoriseren die in individuele,
relationele en systemische doelen. Een doel is vaak
het omgekeerde van het probleem. Als je het koud
hebt, is je doel om warm te worden; als je nat van
de regen bent, wil je weer droog zijn.
Een doel moet SMART zijn: Specifiek, Meetbaar,
Aantrekkelijk, Realistisch en Tijdgebonden.
Door je te richten op een positief doel voorkom
je terugval in oude problemen. De mediator
onderzoekt samen met partijen de aantrekkelijkheid van het doel. Dat kan door een progressie in
de tijd met behulp van een simulatieoefening met
symbolische voorwerpen. Maar het kan ook met
de tijdslijn. De mediator vraagt wat partijen van
elkaar nodig hebben om hun gemeenschappelijke
doel te bereiken. Samen zorgen voor de kinderen
heft weerstanden op, trekt een onderhandelingsproces weer vlot, maakt belangen wederkerig en
lost geschillen op.
Fase 6: Onderhandelings- en besluitfase
De vraag is: “Met welke acties gaan jullie dat doel
bereiken?”
Een strategische actie is de beweging naar het doel
toe. Deze vraag is gericht op het kiezen en verdelen van de acties. Het actieplan moet aan twee
voorwaarden voldoen: het moet SLIM en Effectief
zijn. SLIM is een afkorting van Sociaal, Liefdevol
(voor de kinderen), Integer en Maatschappelijk
verantwoord. De Effectiviteit wordt bepaald door
twee factoren: Kwaliteit en Acceptatie (E = K x
A). De effectiviteit kan getoetst worden tijdens
een micro-simulatie (Kouwenhoven, 2007).
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Figuur 4 Vertalen van verdriet op de onderstroom in boosheid op de bovenstroom
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Als er vaardigheden ontbreken, kunnen die geoefend worden in een coachtraject.
Met acties vanuit de winnaarsdriehoek voorkom
je de dramadriehoek (Karpman, 1967).
De dramadriehoek ontstaat door storingen op de
onderstroom: er is wel contact, maar geen contract. De dramadriehoek kent drie rollen die alle
drie inadequaat zijn. De Redder, de Aanklager en
het Slachtoffer.
De rechter vraagt aan de ouders van drie kinderen die
willen scheiden: ‘Wanneer was het nog goed tussen
u beiden? En wat heeft u nu van elkaar nodig om als
zorgzame ouders samen uw kinderen op te voeden?’

Hiermee stelt de rechter een circulaire vraag
die de positieve verbinding tussen beide partijen
bevordert. Hij had ook kunnen vragen: “Wat is er
toen misgegaan?” Dan had hij de dramadriehoek
gehoord met Slachtoffers, Aanklagers en Redders. Nu stuurt hij aan op de winnaarsdriehoek
(Kouwenhoven, 2007). Iedere rol kan vervangen
worden door gedrag wat meer adequaat is.
1
Vragen wat je nodig hebt als alternatief voor
de Slachtofferrol (niet klagen maar vragen);
2
Aanbieden wat je beschikbaar hebt als alternatief voor de Reddersrol;
3
Grenzen stellen aan wat je niet kunt of niet
wilt bieden, als alternatief voor de Aanklagersrol.

Het Slachtoffer, de Aanklager en de Redder hebben ieder hun eigen psychologisch spelen.
Een psychologisch spel is een zich herhalend,
ineffectief gedragspatroon met een specifiek begin
en een voorspelbare afloop (Berne, 1964).
Een spel is een serie transacties met een bijbedoeling. Een transactie is een doelgerichte interactie.
Dat doel zit bij een spel als een bijbedoeling op
de onderstroom. Na een aantal transacties komt
er een switch en wordt die bijbedoeling zichtbaar
op de bovenstroom. Met de afloop van een spel
bevestigt de betrokkene het vroeger genomen
scriptbesluit: zie je wel...
Het stel zit gezellig op de nieuwe bank totdat hij haar
wil gaan zoenen. Dan reageert zij boos en zegt:
“Zie je wel, alle mannen willen hetzelfde”.
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Partijen verschuiven van de ene rol in de dramadriehoek naar de andere als hun boekje met zegels
vol is. Het zielige Slachtoffer wordt dan een boze
Aanklager. De Redder stort in en wordt Slachtoffer. Berne heeft aan dit soort transacties met bijbedoelingen namen gegeven; de Aanklager speelt
bijvoorbeeld Nu Heb Ik Je, Ellendeling (NHIJE).
Hij ziet dat zijn leidinggevende fouten maakt en
wacht tot de schade onherstelbaar is. Dan pas wijst
hij de leidinggevende op zijn fout.

De mediator signaleert de opening van een spel
en confronteert deze vormen van ‘gijzeling aan
tafel’ (Kohlrieser, 2006). Daarmee komt de onderstroom naar de bovenstroom.
Tijdens de mediation worden oefensituaties ingelast. Als daaruit blijkt dat vaardigheden ontbreken,
dan kunnen die worden geoefend tijdens een
simulatie met symbolische voorwerpen. Partijen
oefenen dan in conflictvaardigheden zoals het innemen van je plek, je verplaatsen in de positie van
de ander, excuus aanbieden voor je eigen aandeel,
buigen, schade herstellen. In een dergelijke oefensituatie mag je alles fout doen, zodat je het in de
praktijk goed kunt doen.
De afsluiting vindt plaats door het opstellen van
een bilateraal contract tussen partijen. Dat kan
een juridisch contract zijn, maar het kan ook een
persoonlijke onderlinge afspraak zijn.
De kans op succes wordt aanzienlijk groter als in
het contract positieve sancties worden opgenomen in plaats van negatieve. ‘Sanctie’ komt van
sanctus, wat ‘heilig’ betekent. Het contract is voor
partijen zo heilig dat zij van tevoren afspreken wat
de nalatige partij zal doen als deze de afspraak niet
nakomt. Daarbij gaat het niet om een vorm van
een straf, maar om een extra inzet in de vorm van
een positieve, probleemoplossende actie, bijvoorbeeld het bakken van een boterkoek of appeltaart
of het overnemen van een vervelend klusje.
Die sanctie is bedoeld om de orde en balans te
herstellen en te laten zien dat men gemotiveerd is.
Op deze manier ontstaat een leerproces op basis
van herstelrecht (Kouwenhoven, 1985, 2007,
Oostrik, Ruigrok & Vroonhoven, 2005).
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Mediation sluit je af met het ondertekenen van
een contract. Deze bilaterale overeenkomst moet
aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarbij zijn
vier aspecten van belang:
1
Risk control: gericht op preventie. Zijn er
voldoende maatregelen genomen om veiligheidsrisico’s uit te sluiten?
2
Compliance: gericht op het handhaven van
afspraken. Is de naleving van regels en afspraken
zodanig geregeld dat er voldoende basis is om
verder te gaan?
3
Commitment: gericht op het bevorderen van
waarden. Zijn de waarden waar beide ouders zich
aan committeren duidelijk geformuleerd?
4
Impuls control: gericht op weerbaarheid.
Zijn beide ouders voldoende bestand tegen impulsief gedrag en externe verleidingen?

de conflictstijl van partijen positief beïnvloedt,
waardoor de partijen het geschil zonder verdere
rancune kunnen oplossen.
De mediationmatrix is een belangrijk middel om
van conflicten leerervaringen te maken. Het is de
basis voor een lerende relatie.
Dit artikel kwam tot stand dankzij de nuttige
adviezen van C.A.R.M.(Cees) van Leuve.
Het is eerder gepubliceerd in het NederlandsVlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2012; (16):3.
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Resultaten
Met de mediationmatrix:
breng je orde en balans aan tussen partijen;
bied je houvast;
bevorder je de samenwerking;
leer je partijen om hun feiten te toetsen;
worden partijen zich bewust van gevoelens op
de onderstroom;
stimuleer je partijen om een gemeenschappelijk doel te kiezen;
verdeel je de acties op basis van tijd, bereidheid en competenties;
kan de mediator zich tijdens het doorlopen
van de matrix een beeld vormen van wat er
aan de hand is;
ontstaat er een nieuwe kans op samenwerking.
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Conclusie
De mediationmatrix is een middel waarmee partijen zelf in staat zijn op een integere manier hun
conflicten op te lossen met een duurzaam resultaat. Het is de kern van alle vormen van conflictbemiddelingen waarbij het behoud van de relatie
van groot belang is.
Dit levert bij echtscheidingsproblematiek niet
alleen winst op voor de betrokken partijen maar
ook voor de samenleving als geheel doordat het
bijdraagt aan de kwaliteit van de rechterlijke beslissing (bij forensische zaken: de ouderschapsonderzoeken), en doordat deze vorm van mediation
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De groep in het individu
Het basale hybride karakter van gedrag
Anne de Graaf

Drs. I.J. Anne de Graaf, TSTA-O is een van de medeoprichters van de Nederlandse TA-academie. Deze academie biedt
een verscheidenheid aan TA-opleidingen en heeft jaarlijks 200 studenten in huis (zie: www.ta-academie.nl). Samen
met zijn vrouw Paula is Anne eigenaar van RondHeel, consultatie & training. Verder is hij co-auteur van het succesvolle boek ‘Einstein en de kunst van het zeilen’ en van het in dit jaar verschenen ‘Leerboek Transactionele Analyse’. Meer
over Anne: http://nl.linkedin.com/pub/anne-de-graaf/24/658/273. Je kunt hem bereiken via anne@ta-academie.nl.

Inleiding
Net zomin als je kunt zeggen welke motor in een
hybride wagen1 voor de aandrijving zorgt, net
zomin kun je zeggen welk script menselijk gedrag
bepaalt. De verschillende krachten achter het geobserveerde gedrag in elke groep komen van een
veelheid van scriptsystemen - inclusief groepen
- waar de persoon deel van uitmaakt. Individuele
psychologie blijkt te beperkt om greep te krijgen
op datgene wat zich in een groep afspeelt. Het
vraagt ook om onderzoek naar de impact van
systemische invloeden en van groepsdynamica. Dit
artikel nodigt je uit tot het stellen van vragen over
‘de groep in het individu’. Zowel voor mijn rol als
consultant voor organisaties, als voor mijn rol als
TA-opleider heb ik veel gehad aan onderzoek dat
ik deed naar de relatie tussen individu en groep.
De belangrijkste lessen die ik leerde vind je aan
het slot van dit artikel.
Maastricht - Notities van een workshop
In 1994, tijdens de TA-conferentie in Maastricht
met als thema ‘Social Systems & TA’, kwam ik
in de workshop van Dr. Frances Bonds White in
contact met de theorie en praktijk van de groepsdynamica. Ik herinner me de enorme impact van
het werk dat we deden op mij en de andere deelnemers. Ik maakte tijdens deze workshop heel wat
notities. Deze zijn mijn gids als ik groepsdynamica
doceer aan TA-studenten. Enkele van deze notities
wil ik hier delen.Voor mij vormde de bovengenoemde workshop het begin van mijn zoektocht
naar het begrijpen van de dynamiek in de groepen waarvan ik deel uitmaakte en waarmee ik
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werkte (als er al een verschil is tussen deze twee).
Ik ben me ervan bewust dat wat ik hier weergeef,
datgene is wat ik er destijds van begrepen heb.
Namens de groep
De trainer deelde eerst het uitgangspunt voor
het begrijpen van de dynamiek in groepen met
de deelnemers. Ik noteerde: Niemand in een groep
spreekt uitsluitend voor zichzelf! Als je deel uitmaakt
van een groep zeg je ook altijd iets namens de groep.
In mijn werk als TA-professional heeft geen
enkele zin meer impact op me gehad dan juist
deze. Het veranderde de wijze waarop ik observeer en evalueer wat er in groepen gebeurt. Het
maakte me bewust van de complexiteit waarmee
ik te maken heb wanneer ik deel uitmaak van een
groep, ofwel als deelnemer ofwel als leidinggevende.Vanaf dat ogenblik stelde ik me steeds de vraag
wat er zich in een de groep op onbewust niveau
afspeelt als iemand in de groep, mezelf incluis, aan
het woord is. Wat er wordt gedacht, gevoeld en
gedaan kan afkomstig zijn van ofwel persoonlijke
scriptovertuigingen, beïnvloed door de persoonlijke geschiedenis, ofwel van de scriptovertuigingen van de groep. Later leerde ik dat het onderscheid in persoonlijke scriptovertuigingen en de
scriptovertuigingen van de groep me niet hielp
om met de complexiteit van de groepen, waarmee en waarin ik werk, om te gaan.Van Barrow,
Bradshaw en Newton (2001) leerde ik te werken
met een organisatie ego-gram. Zij ontwikkelden
een vragenlijst die ik graag gebruik om het egogram van de betreffende groep te vergelijken met
het ego-gram van het individu. Deze vergelijking
verdiept het inzicht in hetgeen er werkelijk in de
groep aan de hand is.
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De ‘echte’ dynamiek
Een tweede notitie, gemaakt in bovengenoemde
workshop: Alleen als je het lef hebt om de echte
groepsdynamica naar boven te laten komen, kun je starten met organiseren en structureren zodat de groep haar
werk kan doen. Dit maakte me ervan bewust dat de
meeste groepen waarmee ik toen werkte voornamelijk worstelden met onbewuste processen. Ik
leerde te zien dat elke groep die niet bang (anxious) is, langzamerhand uitdooft. Angst (anxiety) is
een fundamentele uiting van het overlevingsinstinct. Een groep kun je opvatten als een levend
organisme dat nogal eens met een ongelooflijk
complex interactiesysteem worstelt. Als je hiermee
niet adequaat omgaat, dan functioneert de groep
minder effectief dan zou kunnen. Miller (2008)
opperde dat er in elke groep twee systemen naast
elkaar bestaan: het rationele systeem en het emotionele (angst) systeem. Hij noemde het laatste ‘niet
gedocumenteerd maar wel cruciaal’, omdat het
emotionele systeem bepaalt wat er daadwerkelijk
in een groep gebeurt. Ik ontdekte dat hoe meer ik
in staat ben om de angst te ‘containen’ (te dragen),
er getuige van te zijn en te onderzoeken, des te
efficiënter ik met groepen werk. Het hielp me om
voorzichtig te zijn en zowel mezelf als anderen
toe te staan zorgvuldig na te gaan wat er bij een
groepslid gebeurt.
Intern of extern?
Een derde notitie: Ook al blijkt er niet veel te gebeuren in een groep, de interne beleving van de deelnemers
is intens. Het gebeurt ofwel intern ofwel extern. Ook
deze uitspraak deed me anders naar groepen
kijken, of ze nu in actie zijn of niet. Het maakte
me bewust dat zelfs als iemand niet spreekt, dat
dat nog niet betekent dat deze persoon niets te
vertellen heeft. Ik ging vragen stellen in plaats
van te blijven bij mijn eigen gedachten over deze
persoon. In ieder geval is het zo dat hij of zij
ervoor ‘kiest’ om stil te zijn, wat de drijfveren van
zijn of haar script ook zijn. Dit zie ik nu als een
uitnodiging om goed te onderzoeken wat zich
in groepen waarmee en waarin ik werk onder de
oppervlakte afspeelt.
Wat ik in genoemde workshop op een voormiddag
heb geleerd, heeft me geïnspireerd om meer te weten
te komen over groepsdynamica en organisaties.

In het boek ‘Transactionele Analyse in Psychotherapie’
suggereerde Eric Berne (1961) dat na de structurele en
de functionele analyse, ‘de analyse van de complexe
activiteiten’ plaatsvindt waar meerdere personen bij
betrokken zijn. Ik weet niet of Berne een groepscontext
voor ogen had toen hij dit schreef, maar ik wel toen ik
het las. Het zette me aan het denken of het volstaat
om gedrag te analyseren, te begrijpen en te beïnvloeden via studie van het persoonlijke script.

Antwerpen - Selectiviteit en subjectiviteit
Geïnspireerd door mijn ervaringen in Maastricht,
volgde ik in de late jaren negentig van de vorige
eeuw een cursus aan de Interactieacademie te
Antwerpen. Mijn eerste notitie die ik daar maakte,
zegt veel over wat ik er vooral leerde: Een kind zal
nooit leren een auto te vervaardigen door die auto uit
elkaar te halen. Bij de interactieacademie gaan ze
uit van de veronderstelling dat de klassieke ideeën
over hoe je iets kunt begrijpen te beperkt zijn om
werkelijk te verstaan wat er in groepen gebeurt.
De klassieke kennistheorie heeft twee aannames.
De eerste aanname is dat ‘je een element kunt
isoleren’. Dit leidt al te vaak tot het aanwijzen
van één groepslid voor het falen van de groep
als geheel. De tweede aanname is dat ‘bepalende
kenmerken constant blijven in welke context dan
ook’.
Contexten - samenhangen, zoals ze in Antwerpen zeggen - hebben echter zowel in aangename
of onaangename zin een grote invloed op hoe
mensen zich gedragen. Het gedrag van anderen in
groepen heeft een impact op wat je denkt, voelt
en doet. Jouw eigen gedrag heeft op zijn beurt
impact op wat de andere groepsleden denken,
voelen en doen. Het is niet zo dat mensen geen
effect teweegbrengen.
Watzlawick en Berne?
Het curriculum van de Academie in Antwerpen
is onder meer beïnvloed door Paul Watzlawick
(1921-2007). Het werk van deze OostenrijksAmerikaanse familietherapeut en communicatieprofessional maakte me duidelijk hoe het denken
over communicatie in de tijd van Eric Berne nog
bepaald werd door termen als ‘zenden en ontvangen’: er is een stimulus en er is een respons.
Het blijkt dat Berne, zoals vele anderen, ervoor
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koos om de in zijn tijd al gangbare theorie van
de black box te negeren. Deze theorie onderzoekt
de processen die zich afspelen tussen stimulus en
respons. Mijn leerkrachten in Antwerpen, Annie
Mattheeuws en Flor Peeters, maakten me duidelijk hoe in het dominante communicatieparadigma van die tijd er een oorzaak was en de rest het
effect ervan, alsof er een lineaire causaliteit bestaat.
Ik leerde er dat zodra mensen erbij betrokken zijn,
lineaire causaliteit niet bestaat. Er is hoogstens een
circulaire relatie of beter een oneindige samenhang. Sociale systemen zijn wezenlijk onvoorspelbaar. In communicatie kun je alleen maar gissen
- de black box - waar de uitkomst, het resultaat van
afhangt.
Het effect van de communicatie is sterk beïnvloed
door betekenisgeving, die gekleurd wordt door
iemands geslacht, leeftijd, geschiedenis en sociale
positie. Mensen werken met een unieke mengeling van scriptovertuigingen die ze opgepakt
hebben van conversaties waarin ze betrokken zijn
en waren. In de communicatie heb je dan ook om
te gaan met - zoals in Antwerpen gezegd wordt
- ‘subjectieve betekenisgeving aan selectieve waarneming’. De scripts van al de gesprekken waaraan
iemand deelneemt, beïnvloeden in sterke mate het
communicatieproces. Dit maakt communicatie zowel ingewikkeld als fascinerend. Betekenisgeving
is niet het voorrecht van het individu. Ze is niet
alleen ontleend aan een persoonlijk script, maar is
ook enorm beïnvloed door wat groepen, waarvan
iemand deel uitmaakt, ‘erover denken’.
Het lineaire karakter van taal
Hedges (2005) hielp me te begrijpen dat het feit
dat we het moeilijk vinden om van een vertrouwd
individualistisch verklarend referentiekader over te
schakelen naar een referentiekader dat feedback en
beschrijvingen in patronen insluit, voornamelijk
gelegen is in de manier waarop onze taal is opgebouwd. Het lineaire karakter van taal houdt ons
gevangen in een lineair paradigma: beschrijvend,
statisch en lineair. Geen enkele gebeurtenis of
gedrag van mensen kan gezien worden als oorzaak
voor het gedrag van anderen. Taal onderscheidt
echter een subject en een object: een persoon die
een handeling uitvoert en een persoon op wie die
handeling gericht is.Voor en na! Dit suggereert
dat onze wereld op dezelfde lineaire wijze is ge-
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organiseerd. Een mogelijke tendens om alleen het
persoonlijke script van mensen te onderzoeken en
gedrag te verklaren kan hier haar wortels hebben.
Contextuele diagnose
Ik was verheugd te ontdekken dat Tony White
(2011) een vijfde diagnostische tool voorstelde
met betrekking tot de diagnose van ego-toestanden: de contextuele diagnose. In deze analysevorm
wordt er met de brede context waarin de communicatie plaatsvindt rekening gehouden. In een
eerder artikel schreef White (2007): “We worden
voortdurend beïnvloed en veranderd door een tsunami
van communicatie op onbewust niveau.” In de contextuele diagnose worden, volgens mij, drie vragen
gesteld. De derde vraag brengt het systemische
perspectief in:
1
Wat doe ik zodat de ander dit doet?
2
Wat doet de ander zodat ik dat doe?
3
Wat doen anderen in een bredere context, dat
jou aanzet om dit te doen en mij om dat te doen?
Wanneer je met en in groepen werkt, helpt met
name deze derde vraag om niet te vervallen in het
lineaire oorzaak en gevolg-denken, het uiten van
beschuldigingen en het labelen van een groep en
de leden ervan als disfunctioneel. Want dat lost
zelden iets op, is mijn ervaring.
Londen - Het onbewuste
Tijdens een gesprek met Servaas van Beekum,
enkele jaren na de conferentie van 1994 in Maastricht, trok hij de aanname in twijfel dat trainees
voor het leren een veilige en goed gestructureerde
omgeving nodig hebben. Hij moedigde me aan
om zelf deel te nemen aan een minder veilige
en minder goed gestructureerde leeromgeving.
Hij zei daarbij: ‘Je zult nieuwe dingen ontdekken
over jezelf en de systemen waarmee en waarin
in je werkt. En dat zul je nooit leren in een goed
gestructureerde en veilige TA-opleiding.’
Aan het begin van dit artikel gaf ik reeds aan
dat groepen een onbewust niveau van functioneren kunnen hebben. Nadat ik de keynote over
het Tavistock Social System Model had gelezen
die Dr. Anton Obholzer tijdens het congres in
Maastricht uitgesproken had, zocht ik naar mogelijkheden om meer te weten te komen over het
werk van Wilfred Bion. Ik kwam hem reeds tegen
bij het lezen van Eric Berne’s boek (1963) over
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de structuren en de dynamiek van groepen en
organisaties. Berne schrijft daar (p. 285) dat “slechts
enkele personen beweren het werk van Bion volledig te
begrijpen”. Inderdaad, ik kan je vertellen dat het
lezen van Bions werk en het zelf ervaren wat hij
met zijn lezers wil delen twee geheel verschillende
zaken zijn.
De organisatie in de ‘mind’
Aan het Grubb Instituut te Londen nam ik deel
aan mijn eerste meerdaagse Grouprelations training met als titel ‘The organization in the mind’.
Alhoewel ik op grond van mijn kortdurende ervaring in Maastricht wist waar ik instapte, was het
toch een schokkende maar zeer inzichtgevende
ervaring. Wat ik leerde in de niet zo veilige en
niet zo goed gestructureerde groepen waaraan ik
deelnam, komt neer op het inzicht dat hoe minder
duidelijk angst wordt geuit, des te meer dit alle leden van de groep beïnvloedt op een onbewust niveau. Miller (2008, p.70) formuleert het volgende:
“Als je geen idee hebt waar de bedreiging ligt of wat je
eraan kunt doen, dan wordt de verhoogde bereidheid om
te reageren als stress ervaren (collectief gevoeld) en weet
je niet hoe je deze kunt verlichten.” Ik zag dat deze
stress de groepsleden toestond om terug te vallen
op vertrouwde scriptovertuigingen over groepen,
lidmaatschap en leiderschap. Een deel van deze
overtuigingen heeft vaak zijn oorsprong in de eerste groep waar deze mensen deel vanuit maakten:
de familie waarin ze opgroeiden. ‘Experiences in
Groups’ (1961) en andere artikelen geschreven
door Wilfred Bion hielpen me betekenis te geven
aan wat ik ervaren had. Bion schreef over bewuste
en onbewuste elementen van groepsgedrag: de
Work Group en de Basic Assumption Group. De
eerste genoemde groep is zo gestructureerd dat de
taak kan worden uitgevoerd met een minimum
aan verstoring. De laatst genoemde groep verwijst
daarentegen naar een toestand waarin een groep
onder invloed is van onbewuste processen: aannames die de groep verhinderen het werk te doen.
De meeste groepen schommelen tussen die twee.
Bion beschreef drie basale aannames: fight/flight,
dependency en pairing. Onderzoek hiernaar hielp
me om te begrijpen waarin groepen vastlopen.
Fraher (2005) ziet de groep als een krachtige
macht die voor zichzelf een virtueel leven ontwikkelt door de ideeën en overtuigingen die de

leden hebben aangedragen. Ze schrijft (p.10):
“...waar de groepsleden in een groep ook over spreken,
het is een reflectie van de groep - niet alleen van de
individuen die aan het woord zijn.” Bion, zo heb
ik geleerd, beschouwde projectieve identificatie
als de centrale dynamiek in groepen. Tien jaar
geleden leverden Petriglieri & Wood (2003) een
bijdrage aan een eerdere speciale editie van de
TAJ over groepen. Ze schreven (p. 344): “Projectie
en introjectie zijn archaïsche en onbewuste manieren om
een complex, ambigue en ambivalente werkelijkheid te
vereenvoudigen; hiermee bevrijd je jezelf van ongewenst
psychisch materiaal via een andere persoon of omgekeerd:
je handelt of je voelt je volkomen anders dan gewoonlijk
als gevolg van een sociale interactie.”
Wat er echt toe doet
Ik heb meerdere malen het Grubb Instituut in Londen bezocht na mijn eerste contact in 1997. In een
van de slotceremonies adviseerde de toenmalige
directeur van het instituut, John Bazalgette, dat we
alles moesten vergeten wat we tijdens de conferentie
geleerd hadden. Dit bracht heel wat verwarring en
enige frustratie bij de deelnemers, tot hij er op briljante
wijze aan toevoegde: “want wat er echt toe doet voor
je, kun je niet eens vergeten.” Mijn ervaring in Londen
maakte me, in de goede zin van het woord, relaxter als
trainer en consultant. Wat echt belangrijk is, bepalen
de deelnemers zelf.

Internet: drie experimenten
Ik ben opgegroeid in een periode vlak na de
Tweede Oorlog. Mijn beide ouders hadden deelgenomen aan het verzet tegen de onderdrukkers
(de Trouw-groep), in de donkere jaren dat ons land
bezet was. In menig debat, dat we als gezin hadden, kwamen de vele vragen waar de wereld mee
bleef zitten na 1945 aan de orde. Theologische
vragen als ‘waarom is dit ons overkomen?’ en ‘hoe
kon God dit toelaten?’, en meer psychologische
vragen als ‘hoe kan het dat zo velen bereid waren
te vechten en te doden?’ werden stevig bediscussieerd. Een recent Nederlands krantenartikel
(Trouw, 28 januari 2012) bracht me op het spoor
van drie klassieke experimenten die een enorme
impact hadden op de manier waarop we nu tegen
groepsdynamica aan kijken. Deze experimenten
probeerden antwoorden te geven op vragen die
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voortkwamen uit reflecties op de donkere dagen
van de Tweede Oorlog. Hoe was het mogelijk
dat mannen en vrouwen, die toch deugdzame
burgers waren, zulke misdaden konden plegen
tegen de mensheid? Wat bracht gewone mensen
ertoe moordmachines te worden? Het bleek dat
de gebruikelijke verklarende referentiekaders niet
hielpen bij het vinden van een antwoord op deze
vragen. Individuele psychologie bleek te beperkt
om grip te krijgen op wat plaats gevonden had.
Je zou kunnen zeggen, vanuit TA perspectief, dat
het idee van ‘persoonlijk script’ faalde om zelfs
maar het begin van een antwoord te vinden op
deze grote vragen. Het vereiste meer onderzoek
naar de dynamiek van groepen en de impact van
systemische invloeden.
Conformiteit
Noemenswaard is het ‘Conformity Experiment’,
dat werd uitgevoerd door Solomon Asch (19071996) in de jaren vijftig van de vorige eeuw: een
van tevoren geïnstrueerde groep, die rondom een
proefpersoon zat, classificeerde unaniem een verkeerde waarneming als juist. De proefpersoon had
vervolgens de neiging om hierin met de groep
mee te gaan in plaats van deze te confronteren
met de voor de hand liggende foute keuze. Asch
stelde vast dat de proefpersoon voor zevenendertig
procent van de keuzemomenten met de groep
meedeed. Echter, zodra een ander groepslid het
juiste antwoord gaf, daalden de foute antwoorden
van de proefpersoon tot maar liefst vijf procent.
De invloed van de groep-opinie op de persoonlijke opinie lijkt zeer krachtig te zijn.
Autoriteit
Het experiment van Stanley Milgram (1933-1984)
ging over gehoorzaamheid aan autoriteiten. Bij dit
experiment, dat voor het eerst in 1961 plaatsvond,
werd aan proefpersonen gevraagd andere mensen
elektrische schokken toe te dienen. Deze anderen - onderzoeksassistenten - waren deelnemers
aan een wetenschappelijke geheugentest, zo was
hen althans verteld. De intimiderende academische omgeving, inclusief de ‘witte jassen brigade’,
zorgde voor een stevige Structurerende (Kritische)
Ouder. De deelnemers aan het onderzoek werden
zodoende uitgenodigd te reageren vanuit hun
Aangepast Kind. Meer dan zestig procent van de
deelnemers waren bereid anderen extreme pijn
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toe te brengen. Enkele deelnemers drukten op
de knop terwijl ze wisten dat dát een dodelijke
afloop zou hebben. Een minderheid probeerde,
wanneer er geen supervisie was, minder zware
elektrische schokken toe te dienen. Gehoorzaamheid aan autoriteit blijkt een krachtige factor in het
sociale gedrag.
Hiërarchie
Philip Zimbardo (1933) voerde in 1971 een derde
invloedrijk experiment uit. Het werd bekend
onder de naam ‘Het Stanford Prison experiment’.
Zimbardo deelde (gewone) studenten op in een
groep gevangenen en in een groep bewakers en
zette hen in een gesimuleerde gevangenisomgeving. Het experiment moest vroegtijdig worden
gestopt. Zimbardo nam zelf deel aan het experiment en het was zijn vrouw die erop aandrong het
experiment te stoppen.Vanaf de aanvang van het
experiment dacht de groep bewakers aan vernederende manieren om controle over de gevangenen
te houden. Een derde van de bewakers gedroeg
zich ronduit wreed. Een derde gedroeg zich stoer,
maar eerlijk. Minder dan twintig procent van hen
probeerde de gevangenen goed te behandelen.
Het is hierbij vermeldenswaard dat diegenen, die
in dit experiment de rol van gevangene op zich
genomen hadden, veelal bereid waren de rol van
de weerloze aan te nemen. Er zijn blijkbaar heel
wat vragen (formeel en informeel) met betrekking tot het
functioneren van hiërarchie.
Wat zou ik doen?
Dit is niet de plaats om deze experimenten, die
soms behoorlijke controverse creëerden, diepgaand te evalueren. Deze experimenten dwingen
me echter wel terughoudend te zijn om persoonlijke scriptanalyse toe te passen bij het begrijpen
en verklaren van menselijk gedrag in groepen. Er
lijken allerlei vormen van scripts aan het werk die
een bedreiging vormen voor autonoom denken,
voelen en handelen van gewone mensen. Het bekijken van de video’s van deze drie experimenten
(zie de geraadpleegde literatuurlijst) was voor mij
heel confronterend: wat zou ik doen? Ik zie nu
duidelijker in dat wat er met mij gebeurt intrinsiek verbonden is met wat er bij mensen om me
heen gebeurt. Dit bewustzijn is heel behulpzaam
en geruststellend wanneer je met en in een groep
werkt.
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Browning (2012) eindigt het krantenartikel, waarnaar ik verwees, met de vraag: “Hoe verantwoorden
mensen hun gedrag tijdens het experiment en nadien?
Wat maakt dat mensen handelen tegen hun eigen moraal in?” Een mogelijk antwoord is dat het conflict
tussen handelingen en overtuigingen (cognitieve
dissonantie genoemd) bij de betrokkenen zo veel
stress veroorzaakt, dat zij op onbewust niveau verlichting daarvan zoeken door hun overtuigingen te
veranderen als gedragsverandering geen optie is. Op
dergelijke wijze kunnen mensen, die eerst orders
volgen, zichzelf transformeren als ware gelovigen.
Geleerde lessen
Dit alles inspireerde me om naar gedrag te kijken
als een basaal hybride verschijnsel. In de natuurkunde wordt het woord ‘hybride’ gebruikt als er
sprake is van een combinatie van twee of meer
technieken tegelijkertijd, bijvoorbeeld analoog en
digitaal, of mechanisch en elektrisch. De meeste
mensen kennen het woord van het groeiende
aantal hybride auto’s die ze op de weg tegen komen. Hybride auto’s hebben niet minder dan drie
aansturingskrachten: een benzinemotor, een elektromotor en een super batterij. Samen zorgen ze
ervoor dat de auto van A naar B komt. Net zoals
het moeilijk is te bepalen welke aansturingskracht
actief is onder de motorkap van een hybride auto, is
het lastig te weten welk script de stuwende kracht
is achter het gedrag van een individu in een groep.
Herken de groep(en) in het individu!
Het is nauwelijks mogelijk om een uitspraak te
doen over het zelf zonder zichzelf te categoriseren. Hogg & Abrams (1998) suggereren dat
elke persoon geboren is binnen een cluster van
verhalen (conversaties): familie, gemeenschap en
ook politieke, economische en culturele omgevingen. Ik heb ontdekt dat bij het werken met en
in groepen het verstandig is zich bewust te zijn
van het feit dat zulke verhalen (scripts) beheerst
worden door normen of overeenstemmingen met
betrekking tot passende of geaccepteerde manieren van gedrag en overtuigingen die in bepaalde
omstandigheden geuit dienen te worden. Herken
de groep(en) in het individu. Mensen zijn nooit in
één verhaal aanwezig. Wat ze doen, bevindt zich in
de kern van vele conversaties. Het kost tijd om die
verwevenheid te ontwarren.2
1

Ga uit van een meer sociale oriëntatie!
Ik denk dat Zimbardo (2008) de meest diepgaande lessen die ik heb geleerd, verwoordt.
In zijn boek ‘The Lucifer Effect’ stelt hij (p.7):
“De traditionele - dispositionele - benadering om gedrag
te begrijpen behelsde het identificeren van inherente
persoonlijke kwaliteiten die tot handelen leidden. Hierbij
horen vragen als: ‘Wie is verantwoordelijk? Wie heeft
dit veroorzaakt? Wie krijgt de schuld? Wie ontvangt de
credits?”
Zimbardo moedigt iedereen aan die met en in
groepen werkt, om te beginnen met het stellen
van vragen vanuit een meer sociale oriëntatie.
Bijvoorbeeld: Onder welke voorwaarden kunnen
bepaalde reacties ontstaan? Wat was de situatie
vanuit het perspectief van de actoren? Wat zijn
de situationele variabelen en omgevingsprocessen
die de actoren beïnvloed hebben? De drijvende
krachten (meervoud) achter het waargenomen
gedrag in welke groep dan ook komen vanuit een
variëteit aan scripts en systemen waar de persoon
deel van uitmaakt. Dit vraagt om een verschuiving
van een oriëntatie van het persoonlijk script naar
het idee dat elk gedrag per definitie een complex
hybride karakter heeft.
2

Schakel naar je Volwassen ego-toestand!
Van mijn aantekeningen uit Maastricht, Antwerpen, Londen en met mijn MacBook op schoot,
heb ik geleerd dat identificatie met de groep ons
basale mechanisme is bij zelfevaluatie. Het proces van het categoriseren van het zelf brengt een
versterkend effect teweeg. Er is altijd stereotypering: iedere groep heeft stereotiepe kenmerken.
Daarnaast is er differentiatie: andere groepen
krijgen andere kenmerken toegeschreven. Deze
verschillen worden dan natuurlijk waargenomen.
Leden van de groep kiezen voor conformiteit:
elk groepslid houdt rekening met de kenmerken
van de groep. Hierdoor kunnen grote en kleine
verschillen in attitudes, overtuigingen, waarden,
emoties, gedragsnormen, stijlen en talen toegelaten worden. Omdat groepen een belangrijke bron
zijn van trots en eigenwaarde, kan hun kracht
enorm zijn.
Miller (2008) verwoordt de permissie die ik kreeg
door dit alles al schrijvend te leren (p.53): “Als we
reageren uit angst, komen de antwoorden vlug. Het echte
denken - het schakelen naar de Volwassen ego-toestand vraagt meer tijd!”
3
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Dit artikel is een voorpublicatie van een bijdrage
die Anne de Graaf schreef voor het speciale nummer van de Transactional Analysis Journal (TAJ)
over Groepen dat verschijnt in oktober 2013.

Browning, C. Van huisvader tot massamoordenaar. Dagblad
Trouw, Amsterdam, 2012.

Voetnoten

Hogg, M. & Abrams, D. Social Identifications. A Social Psychology
of Intergroup Relations and Group Processes. Routledge, New York,
1998.

1. De meest recente hybride wagens hebben een minimum
van drie aandrijvingskrachten: een benzinemotor, een elektrische
motor en een super batterij.
2. Ik ontwikkelde een oefening genaamd ‘the organinsational
script experience’. De oefening laat zien hoe persoonlijke scripts
en organisatiescripts met elkaar verweven zijn. Ik ben bereid op
verzoek de instructies te mailen.
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Dit ben ik! van Lieuwe Koopmans
Boekrecensie
Ingrid Schaafsma

Ingrid Schaafsma (1967 ) CTA Educational (onder contract) is redacteur bij de redactie van de NVTA Strook. Zij is in
juni 2012 afgestudeerd aan de 3 jarige opleiding persoonlijke groei en professionele ontwikkeling bij de TA Academie.
Haar achtergrond is onderwijs. Momenteel werkt ze in de slachtoﬀerhulpverlening toeristen, dat een onderdeel is van
de politie Haaglanden

Bij een nieuw boek blader ik graag eerst door het
boek heen en lees dan soms een bladzijde of een
hoofdstuk. Zo voel ik of het boek mij pakt of niet.
Mijn eerste indruk van dit boek is dat ik vooral
te maken heb met een TA boek voor hen die nog
niet bekend zijn met TA. Ik zie de bekende TA
concepten als egotoestanden, Strooks en script
voorbij komen. Al lezend valt me de heldere taal
op, geen uitweidingen of verwijzingen die je
tegenwoordig vaak tegen komt maar heel sec een
uitleg met voorbeelden.
Dan begin ik het boek keurig vanaf het begin te
lezen. De metafoor met het toneelstuk van het
leven raakt me meteen. Ik trek de vergelijking
met het leven waarin je verschillende bedrijven,
periodes kent en je script jouw verhaal is.
Het boek is dus verdeeld in verschillende bedrijven en elk hoofdstuk wordt vooraf gegaan door
een gedeelte van een lied, van Stef Bos tot Trijntje
Oosterhuis. Ik bedenk me dat wat op het toneel
gebeurt in het echte leven ook zo is: jouw melodie bepaalt de keuzes die je in je leven maakt, op
je eigen wijze; je eigen wijsje.
Ik laat me verrassen door de heldere uitleg van de
concepten en lees die alsof ze nieuw voor me zijn.
Zo ontdek ik toch last te hebben van een Please
Others driver. “Iemand die koste wat het kost anderen
wil plezieren, zorgen dat ze lekker zitten, iets lekkers te
eten krijgen, zich op hun gemak voelen” lees ik. Met
als gevolg emotionele uitholling. Ik heb weer iets
ontdekt en geleerd.
Ik word gegrepen door het ‘verhaal’. Pas dan ontdek ik dat de auteur mij helpt mijzelf te ontdekken in plaats van op belerende toon mij iets uit
te leggen. Hij doet dit heel handig door mij in
elk hoofdstuk rechtstreeks persoonlijke vragen te
stellen en deze triggeren mij te antwoorden, en
zorgen ervoor dat ik verder wil lezen en meer wil

weten. Soms merk ik wat irritatie bij mezelf, wat
natuurlijk alles zegt over mijn antwoorden op die
vragen. Bij TA wordt je altijd aan het werk gezet,
bedenk ik mij lachend. Zijn er dingen die jou
ervan weerhouden om te doen wat je werkelijk
graag zou willen doen? is een voorbeeld van zo’n
vraag.
Ik kom veel te weten over de verschillende TA
concepten en de prachtige eigentijdse voorbeelden maken dat een ieder zich hierin kan herkennen, bij het omgaan met Strooks bijvoorbeeld:
“Gerard die al een jaar lang een project goed draait en
van niemand hoort dat hij het goed gedaan heeft. Als
uiteindelijk een collega hem complimenteert, mompelt
hij, ach dat valt wel mee, ik doe gewoon mijn werk.”
De auteur gebruikt zeer heldere eenvoudige taal
en is in staat om complexe begrippen als overdracht en symbiose gemakkelijk uit te leggen
zonder deze te simplificeren.
Ik vind het ontroerend om te lezen dat hij als
kind een rol in een toneelstuk speelde waarin hij
mensen vroeg hun masker af te zetten. Hij vroeg
ze zichzelf te bekijken en te zien wie ze op dat
moment zijn; hij creëerde dus op jonge leeftijd al
wat hij in zijn latere leven zou gaan doen: mensen
helpen te worden wie ze zijn.
Dit ben ik! worden die je bent met transactionele analyse is een aanrader voor een ieder die meer wil
weten van TA, zowel de beginner als de gevorderde zal zich hierin thuis voelen. Mijn eerste
indruk heb ik inderdaad dus bijgesteld. Ik kan me
voorstellen dat dit boek in TA trainingen en intervisiegroepen zeer behulpzaam kan zijn.
Het geheel is mooi vormgegeven en geïllustreerd
met prachtige foto’s.
Een cadeautje voor jezelf en voor een ander.
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