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Inleiding bij Strook - Ontmoeting
Ontmoeten
Ontmoeten is
kijken en zien,
luisteren en horen,
verbazen en verwonderen
Echt zien en echt horen,
horen wat de ander zegt
in plaats van wat je zou willen horen
Ontmoeten is een avontuur,
open staan voor de ander,
open staan voor je omgeving
Ontmoeten is jezelf tegenkomen
in de ogen van een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf
Ontmoeten is de ander
het beste van jezelf laten zien
en het beste in de ander willen ontdekken
Ontmoeten is de ruimte krijgen
en de ander de ruimte geven,
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien
Elke ontmoeting een nieuw begin…
Auteurs: Feijer en Van IJzendoorn (Uit: Anders kijken naar kinderen)

Terwijl in de zomer de conferentie van EATA in Oslo plaatsvond werd er achter de Strookredactieschermen hard gewerkt aan deze september Strook.
In navolging op datzelfde congres zal de ondertitel van deze Strook ‘Ontmoeting’ hebben, ontmoeting
met een groot aantal auteurs op verschillende vlakken en vanuit verschillende fielden.
Eerst volgen er een paar verslagen vanuit Oslo van Moniek Thunnissen, Koen Bosschaerts, Jaqueline van
Gent en Marleen de Hondt.
Vervolgens zijn wij er bijzonder trots op dat een net geslaagde Piet van Haaster CTA-Counseling met zijn
vrouw Elly Voorend een bijdrage leveren in vorm van een artikel over de relatie tussen TA en Enneagram
Anne de Graaf neemt ons mee in de Speltheorie.
Daarna lezen we in een artikel van Frank Odding hoe vanuit de TA naar pestgedrag kan worden gekeken
en welke aanpak ontwikkeld kan worden om dit gedrag te verminderen.
Hierna volgen twee recensies van TA boeken die onlangs zijn verschenen waaronder het leerboek TA.
En tenslotte vers van de pers een bijdrage van Theo van der Heijden en Angelien de Bruijn die net terug
zijn van het ITAA congres afgelopen augustus te Japan.
De Strookredactie is bijzonder blij met alle artikelen die aangeboden worden. Het is fijn dat er veel
mensen een bijdrage willen leveren, dit geeft een positieve stroom. De december Strook zal een themanummer zijn : ‘TA en Verraad’. Theo van der Heijden zal zijn medewerking hieraan verlenen in de vorm
van de rol van gastredacteur.
Tot slot graag nog aandacht voor onze artikelensite waar ook nieuwe artikelen en recensies staan....
Wij als redactie wensen jullie veel leesplezier.
Namens de redactie
Rob Hallegraef

Ingrid Schaafsma
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TA Conferentie The Mystery and Facts of the Encounter
Oslo, 2 tot 6 juli 2013
Verslag van Moniek Thunnissen
Moniek Thunnissen is TSTA (Trainer en Supervisor TA)
Zij is verbonden aan de TA-Academie in Soesterberg. Daarnaast werkt zij als psychiater-psychotherapeut in haar
eigen praktijk in Bergen op Zoom.
Al jaren begint mijn vakantie met een TA conferentie, bij voorkeur in een mooi vakantieland.
Zo ben ik de afgelopen jaren in de USA, Zuid
Afrika, Peru, Canada en India geweest, en dit jaar dus
in Oslo. Na een avontuurlijke reis per camper arriveerden wij op dinsdagochtend in Oslo, net op tijd
voor de examens.
De examens
Gebruikelijk is dat de TA conferenties beginnen met
de CTA en TSTA examens. Zenuwachtige kandidaten en serieuze examenboards, bestaande uit 4
internationale opleiders. Ik vind het een van de beste
beoordelingsprocessen die ik ken: CTA-kandidaten
laten via geluids- of videofragmenten zien hoe ze
werken, nadat ze eerder al geslaagd zijn voor een
schriftelijke casestudie en 6 theorievragen.
Het TSTA-examen bestaat zelfs uit drie onderdelen: een theorie-examen waarbij kandidaten vooral
ondervraagd worden hoe ze bepaalde concepten
aan hun studenten doceren, wat hun filosofie is
over ‘opleiden en leerprocessen’ en hoe ze de TA
theorie plaatsen binnen andere theorieën. Daarna
een praktische toets: de kandidaat superviseert twee
verschillende supervisanten, en laat zien hoe zij lesgeeft. Ook hierover vindt weer een gesprek met de
examenboard plaats.
Al met al een enerverend en, als het goed loopt, ook
inspirerend gebeuren dat mij ook elke keer weer een
kijkje in de keuken geeft van de verschillende TAopleidingen in andere landen.
De conferentie
Ook dit keer was de conferentie weer in een prachtig hotel: het Holmenkollen Park Hotel, helemaal
bovenaan de berg, naast de skischans, in Oslo (er
stond zelfs een foto van het hotel in mijn toeristengidsje van Oslo). Een klein nadeel voor mij was dat
de 4 km vanaf de camping naar het hotel steil de
berg op was, dus dat was flink trappen op de fiets…
De ongeveer 250 deelnemers kregen drie dagen lang
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een gevarieerd programma voorgeschoteld met workshops en lezingen uit alle vier de werkvelden. Omdat
Noorwegen een niet al te grote TA-community heeft,
had het Conference Committee hulp ingeroepen van
Sabine Klingenberg, de voorzitter van EATA en daarnaast van Charlotte Sills en Adrienne Lee, twee opleiders uit Engeland, die zich uitstekend van hun taak
kweten en op enthousiasmerende en verdiepende
manier het begrip ‘Ontmoeting’ vorm gaven.
Over het algemeen was het een boeiend congres
waarin het thema ‘Ontmoeting’ op veel verschillende
manieren vorm kreeg, oa. tijdens een boottocht in
het fjord van Oslo, het galadiner met dansen na, en in
alle workshops. Een paar kanttekeningen waren voor
mij de wel erg karige lunch (een klein bakje groente
met rijst zoals bij de afhaalchinees; voordeel was wel
dat je zoveel bakjes mocht nemen als je wilde!), het
feit dat er zo weinig Noren waren (waar waren alle
studenten uit de verschillende universitaire opleidingen in Oslo en omstreken?) en de wat formele manier waarop de plenaire lezingen vorm gegeven werden.Twee hoogtepunten waren voor mij de volgende:

Meeting the best of ourselves, meeting the
worst of ourselves.
In deze plenaire sessie bespraken Geoff Hopping en
Ann David, twee engelse TA-ers, hun ervaringen
met respectievelijk gevangenen en met Palestijnen
en Israëlische Arabieren. Centraal stond de vraag:
waarom doen mensen elkaar vreselijke dingen aan,
en hoe kan een proces van heling en vergeving
plaatsvinden.Voor dit laatste, heling en vergeving, is
eerst het doorwerken van trauma’s nodig, en deze
zijn vaak volop aanwezig, ook bij daders van bv.
zedendelicten of moorden. Geoff vertelde dat de
gevangenen, met wie hij een groepstherapie deed, in
het begin reageerden vanuit ‘vervreemding’ en geen
enkel vertrouwen hadden: niet in hem, niet in hun
medegevangen en niet in de wereld. Hun basispositie
-/- overdekten ze vaak met een +/-: donder maar
op-houding. Andere mensen waren objecten voor
hen, ze vertoonden primitieve reacties van woede en
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minachting, of zaten boos te zwijgen in de groep.
De eerste verandering was die naar ‘belonging’: de
behoefte om erbij te horen is een fundamentele menselijke behoefte, en als het lukte om de vervreemding
om te zetten in een begin van nieuwsgierigheid en
openstaan voor anderen, kon er een beginnetje ontstaan van ‘ik kan wellicht veranderen’. Niet dat het
daarna gemakkelijk werd: als getraumatiseerde mensen gaan open staan in plaats van zich afsluiten, gaan
ze weer van alles voelen: wanhoop, woede en verdriet, spijt over de impact van hun gedrag op anderen. Ann vertelde bijvoorbeeld dat een Palestijn die in
de gevangenis zat na een zelfmoordaanslag op Israëli’s,
in de gevangenis de film ‘Schindlers list’ zag en voor
het eerst in zijn leven huilde om het lot van de Joden.
Whose Game is it anyway?
Hoe kan je beter de theorie over Spelen illustreren
dan aan de hand van filmfragmenten?
Charlotte Sills en Jo Stuthridge gebruikten de film
Revolutionary Road om te laten zien hoe het in
de relatie van een echtpaar binnen een half uur kan
escaleren van een 1e graads naar een 3e graads Spel.
Zij heeft net in een toneelstuk opgetreden en hij
zoekt haar op in haar kleedkamer. In plaats van positieve strooks te geven zegt hij: ‘Het was niet zo’n
succes, he’. Waarop zij zich mokkend terugtrekt

(1e graads) Vervolgens zet hun ruzie zich voort in de
auto (2e graads) tot hij de auto aan de kant zet, zij
eruit springt, hij haar te lijf wil gaan... (3e graads).
In verschillende oefeningen analyseerden we de
soorten overdracht en tegenoverdracht bij de verschillende gradaties van Spelen.
Bij een 1e graads Spel kan de therapeut meestal wel
verbaliseren wat er gebeurt in het contact; bij 2e en
3e graads Spelen is de interactie vaak
heftiger, zijn er meer primitieve gevoelens van cliënt
en therapeut bij betrokken en werkt het vaak beter
om te werken met beelden, dromen en associaties.
En, heel belangrijk: het script van de therapeut speelt
altijd een rol en het is aan de therapeut om de eerste
stap te zetten!
Conclusie
Al met al was het weer een heel boeiend leerzaam
congres vol mooie ontmoetingen, en een mooie
kans om het prachtige Noorwegen te bezoeken!

Bespreking Workshop van Julie Hay in Oslo op 5 juli 2013:
‘Developmental TA or Psychotherapy TA - similarities and diﬀerences’
Koen Bosschaerts
Koen Bosschaerts is master in de wiskunde en PTSTA in het Educatieveld sinds 2012. Hij is lid van de NVTA en VITA en
zorgt naast zijn job als wiskundeleerkracht voor de begeleiding van CTA-kandidaten en de kwaliteitsverbetering van
leerkrachten en opvoeders. Hij geeft TA-cursussen in de omgeving van Antwerpen: www.TA-ART.be
Op inhoudelijk gebied is Oslo een geweldig
TA-congres geweest.Volgend op prachtige workshops van Sari van Poelje, Adrienne Lee, Jacqueline
van Gent en Rosemary Napper, genoot ik, geïnspireerd en enthousiast van al het vorige nog, van deze
oprichtster van de Developmental TA.
We zaten met zo’n zestien deelnemers in een halve
cirkel rond haar en mochten ons eerst kort voorstellen: ‘creeping death’ lachtte zij, waarmee ze de spanning bedoelde die je ondervindt als je je beurt zit af
te wachten. Een deelnemer vroeg: ‘Hoe is de opsplitsing in de verschillende velden binnen TA gekomen?’

en daar ging ze graag op in.
Zij is een goede 30 jaar geleden CTA geworden
in Special Fields, daarna is er beslist door de TAorganisatie een opsplitsing te maken in: Special fields
en Psychotherapie, omdat de toepassingen van TA
buiten de psychotherapie groeiden. Nadien werd
Special Fields verder onderverdeeld in: Organisatie
en Educatie en Counseling.
Julie heeft al enorm veel ervaring in de drie velden
Organisational, Counseling en Educational en werkt
daarin grotendeels op dezelfde manier.
Zij werkt ontwikkelingsgericht, met de focus op
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gezondheid, eerder dan haar klanten te willen genezen van een pathologie zoals dat gebeurt in de
psychotherapie.
Haar hunkering naar verbetering en ontwikkelingsgerichtheid van de verschillende TA-concepten illustreert zij daarna heel helder met enkele
voorbeelden.
Het is daarbij boeiend en inspirerend om te horen
hoe de uitvindster zelf haar ideeën en resultaten
beschrijft.
Hieronder twee voorbeelden:

positieve groei bij een opvoeding.
Steps to success. (Success-trap).
Velen van ons vinden het lezen van de miskenningsmatrix moeilijk.
Julie Hay geeft een alternatief: kijk op welke trede je
staat op de succes-trap en onderneem de actie
die nodig is om hogerop te komen!
1

trede1: situatie-trede: Wat gebeurt er?

2

trede 2: betekenis-trede: Waarom is het een probleem?

3

trede 3: oplossings-trede: Wat kan er aan gedaan
worden?

4

trede 4: vaardigheden-trede: Kan men de noodzakelijke verandering doen, of hoe kan men de
vaardigheden leren om de verandering te doen?

5

trede 5: strategie-trede: Hoe gaat men de verandering implementeren?

6

trede 6: succes-trede: Heeft men de nodige verbintenis?

Autonomie –matrix
De Autonomie-matrix is haar alternatief voor de
Script-matrix, want deze geeft klanten meer hoop
en een positiever vooruitzicht om te veranderen.

P
P

A

A

C

C

P

A

C

Haar versie beklemtoont de goede bedoeling die
ouders of opvoeders hebben: ze willen dat het kind
het beter zou doen als zij zelf. De ouders tillen nu
het kind natuurlijker en ondersteunend op.
Vroeger werd er op gelet dat de aspiratiepijl van het
kind niet boven de Ouder van de ouders uitstak.
Nu is er hoop dat het kind boven de ouders uitgroeit.De pijltjes zijn in stippellijn omdat de boodschappen meestal psychologisch worden doorgegeven. Ze lopen ook niet door tot tegen de egoposities
van het kind omdat de scriptboodschappen niet
opgedrongen zijn, maar het kind ze zelf inter preteert
en een besluit neemt. De boodschap van de
tekening is dus meer hoopvol en accentueert de

Als illustratie het voorbeeld van een rokershoest.
1

situatie-trede: ‘Het is maar een hoest.’

2

betekenis-trede: ‘Waarschijnlijk van het roken,
maar er zijn toch geen alternatieven.’

3

oplossings-trede: ‘Er zijn wel nicotinepleisters,
maar ik heb ze niet nodig.’

4

vaardigheden-trede: ‘Ik heb geen geld voor pleisters.’ Het is ook geen goed moment:
ik ga op reis.’

5

strategie-trede: tegen sabotage in: ‘Wie gaat je
ondersteunen, aanmoedigen.’

6

succes-trede: Ik voel me veel beter.

Klaar als een klontje, direct toepasbaar, positief en
krachtig, zo heb ik de TA-tools graag!
Ontdek zelf veel meer via haar website:
www.icdta.net.

Succes
Strategies
Skills
Solutions
Signiﬁcance
Situation
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10 dagen Oslo: een onderdompeling in TA
Jacqueline van Gent
Jacqueline van Gent is Arbeids- en Organisatiepsycholoog en PTSTA-Counselling. Zij runt sinds 1992 een praktijk voor
selectie- en ontwikkelassessments en organisatieonderzoek en sinds 2009 een in Den Haag gevestigde TA-praktijk.
Daar biedt zij in het Engels en het Nederlands TA -workshops, supervisie en counselling aan.
Als gastdocent is zij verbonden aan een TA opleidingsinstituut in Roemenië.
Ze is sterk gecharmeerd van het internationale karakter van de TA-gemeenschap.

De TA bracht mij deze zomer naar Oslo, waar ik
een aantal totaal verschillende rollen mocht vervullen binnen de internationale TA-gemeenschap.
Wat een rijke schakering aan ervaringen! Hieronder een impressie.

De plek
Alle TA-activiteiten waren gesitueerd in het
Holmenkollen Park Hotel, een karakteristiek houten gebouw uit de 19e eeuw.
Holmenkollen is een wijk die officieel nog bij
Oslo hoort, maar als je de rit van 40 minuten
vanuit het centrum van Oslo met de metro hebt
gemaakt, sta je in een totaal ander landschap.
‘s Winters is het een skigebied, ‘s zomers is het
er groen en heb je, als de zon zich laat zien, een
adembenemend uitzicht op het Oslo fjord.
Aan deze prachtige plek, en overigens aan heel
Noorwegen, hing helaas een stevig prijskaartje.
Ik heb er dan ook voor gepleit om in de toekomst
voor EATA-congressen locaties te kiezen die voor
zoveel mogelijk TA-ers betaalbaar zijn.

Council meeting
Mijn TA tiendaagse begon met de EATA Council
meeting van 3 dagen.
De NVTA heeft binnen EATA twee afgevaardigden (Krispijn Plettenberg en ik) die met ruim
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30 afgevaardigden van TA verenigingen uit andere Europese landen jaarlijks bijeenkomen in de
Council meeting. Daar praten en besluiten we,
deels plenair, deels in een aantal gespecialiseerde
commissies, over zaken die van belang zijn voor
alle TA-verenigingen en dus voor alle TA-leden
in Europa. Twee voorbeelden van zaken die deze
zomer ‘hot’ waren:
Een nieuw en rechtvaardiger contributiesysteem: In plaats van een grove tweedeling in
Oost- en West-Europese tarieven, is Europa nu
in vier tariefregio’s verdeeld aan de hand van
de Numbeo Lokale Koopkrachtindex.
TA verenigingen uit landen met de laagste
koopkrachtindex dragen het minste af aan
EATA.
Een Trainers Marktplaats: EATA-leden die
graag TA-training willen geven en EATAleden die op zoek zijn naar TA-trainers
(in sommige landen zijn namelijk slechts enkele
of nog helemaal geen TA-trainers beschikbaar)
worden op een creatieve en betaalbare wijze
aan elkaar gekoppeld.
Een taskforce gaat dit plan uitwerken.
Ik vind mijn werk in de Council Meeting leuk,
inspirerend en leerzaam.
Het is niet vanzelfsprekend dat je met meer dan
30 mensen tot besluiten kunt komen over zaken
waarbij de belangen soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar als je werkt met mensen die TA
in de praktijk brengen, dus de intentie hebben om
elkaars standpunten te respecteren en er samen uit
te komen, dan blijkt er veel te kunnen!
De informele ontmoetingen, ‘s avonds en tijdens
de maaltijden, helpen om elkaar beter te leren
kennen en wat door te praten over agendapunten
die overdag in een meer formele setting
besproken worden.
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Examens
De dag na de Council Meeting begon de voorbereiding voor de CTA- en TSTA-examens en
stapte ik in de rol van CTA-examinator. Niet
alleen kandidaten, maar ook examinatoren krijgen
een examentraining, voorafgaand aan het examen
dat ze respectievelijk gaan doen of gaan afnemen.
En of je nu al 20 jaar examens afneemt of het,
zoals ik, voor de vierde keer doet, zo’n examentraining is elke keer weer plezierig en nuttig om
je voor te bereiden op je rol als examinator of
observator. De examinator wordt eraan herinnerd
dat de kandidaat niet perfect hoeft te zijn en óók
belangrijk, de examinator evenmin.
Het examen zelf is steeds weer een spannend proces: slaag je erin om met zijn vijven (1 kandidaat,
4 examinatoren, afkomstig uit alle windstreken)
in een uur tijd een klimaat te creëren waarin de
kandidaat echt kan laten zien hoe hij of zij professioneel met TA werkt?
Zowel de CTA- als de TSTA-examens verliepen
goed. De enige Nederlandse kandidaat in Oslo
was Piet van Haaster, die met vlag en wimpel zijn
CTA-Counselling-certificaat haalde. Nogmaals:
gefeliciteerd Piet!

Congres
En dan tenslotte het 3-daagse TA-congres. Het
programmaboekje bood een rijk palet aan workshops: 58 in totaal, ónevenredig verdeeld over de
verschillende TA werkvelden (25 in het werkveld
Psychotherapy, 6 Organizational, 1 Counselling,
1 Educational, en 25 ‘all fields’). Een heerlijke
snoeptrommel vol; ik kon steeds maar moeilijk
kiezen wat van al dat lekkers me nou het állerlekkerst leek. Soms koos ik een bepaalde workshop
omdat ik de workshopgever graag aan het werk
wilde zien, soms koos ik op basis van wat er in het
programmaboekje stond. Een voorbeeld van het
laatste was de workshop ‘On Caring and Daring –
TA’s role in fostering social change’. Die titel maakte

me meteen nieuwsgierig. De workshopgever,
Andreas Phileas Neumann, schetste een voor velen bekend dilemma:
Je wilt graag iets moois bijdragen aan de wereld,
de wereld een stukje beter maken.
Maar waar begin je?
Maakt jouw bescheiden bijdrage eigenlijk wel
wat uit?
Wat doe je als je tegenwerking ontmoet?
Waar haal je de moed vandaan om alle beren op
de weg eerst in de ogen te kijken en vervolgens
een stapje opzij te laten zetten?
Neumann vond een aanknopingspunt in het
meest recente boek van George Kohlrieser:
Care to Dare.1
Aan de hand van een aantal oefeningen uit dit
boek liet Neumann zien en ervaren dat het gemakkelijker is om maatschappelijke veranderingen
in gang te zetten, wanneer je dat kunt doen vanuit
een secure base, een veilige basis. Een veilige basis
is niet alleen comfortabel en prettig, maar helpt je
ook om uit je comfortzone te stappen en stimuleert je om risico’s te nemen. Neumann nodigde
ons uit om onze eigen veilige basis te onderzoeken en in groepjes na te gaan welke kleine stappen
we nu kunnen zetten in de richting van een groter ideaal dat we koesteren. Met de manier waarop
hij zijn workshop opbouwde, gaf hij meteen het
voorbeeld voor hoe je, door veiligheid in je werkvormen te creëren, bewerkstelligt dat mensen in
beweging durven komen. Dat vond ik heel inspirerend.2
10 dagen Oslo met veel, heel veel indrukken.
Pas toen ik weer thuis was en nog twee weken
lang elke nacht over Oslo droomde (plezierig
droomde, dát wel), realiseerde ik me hoeveel impact al die indrukken op mij hebben. Daarom
neem ik mij voor om de volgende keer tijdens
zo’n intensieve TA onderdompeling wat meer tijd
in te bouwen voor ontspanning en reflectie.
Ik hoop dat er de volgende keer veel mensen zijn
die me hieraan helpen herinneren!

Literatuur
1.Kohlrieser G., Coombe D., Goldsworthy S., Care to dare, Unleashing astonishing potential through secure base leadership.
John Wiley & Sons, 2012
2. Tip: op http://taoslo.com/handouts/ kan iedereen handouts van een aantal workshops (waaronder die van Neumann) downloaden
en op https://www.facebook.com/taoslo staan foto-impressie van het congres.
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TA Conferentie The Mystery and Facts of the Encounter
verslag van Marleen Dehondt
Marleen Dehondt is opgeleid als leerkracht en geeft al jaren les in een GOK-school (gelijke onderwijskansen) te Brussel.
Deze scholen vragen een aangepast werken met kinderen die uit achtergestelde sociale milieus komen en/of uit
migrantengezinnen. Daarnaast is ze ook opgeleid bij het Vlaams Opleidingsinstituut Cirkels. Ze heeft eveneens een
opleiding systemisch werk en Interactionele Vormgeving (een integratieve methode) gevolgd aan de Educatieve
Academie te Antwerpen. Daarnaast is ze ook opgeleid door Sander Bloemendal en werkt ze met stem en lichaam in
een therapeutische setting.
Het onderwerp van het congres bleek reeds voor
mij van toepassing op de luchthaven bij mijn vertrek.
Daar ontmoette ik enkele leden van Vita en Assobat,
de Vlaamse en Franstalige TA verenigingen uit België. Het ont-moeten met mensen die je kent stelt
me gerust, want dit gaf me reeds de nodige veiligheid om het congres aan te vatten.
Het thema ‘encounter’ vond je terug in heel wat
workshops en plenaire zittingen.
De start van het congres werd ingeleid door Charlotte Sills en Adrienne Lee, twee opleiders uit Engeland. De oefening die ze brachten gaf het ontmoeten
een diepere betekenis, zonder woorden werd er
contact gelegd. Er werd aan de deelnemers gevraagd
om rond te lopen in de zaal en mensen te begroeten,
of je hen kende of niet. Het tweede deel van de
oefening bestond uit het begroeten van de andere
deelnemers zonder woorden en er dan iemand uit te
kiezen zonder woorden. Met twee zou je dan gaan
zitten en in elkaars ogen kijken. Belangrijk daarbij is
het voelen van wat het met je doet als je iemand enkele minuten in de ogen kijkt. Wat roept dit bij je op,
wat gebeurt er in deze ontmoeting met je? Dit was
reeds een mooie opening voor de volgende dagen.
De rijke aanbieding aan workshops maakte het soms
moeilijk om te kiezen. De eerste workshop die ik
volgde werd gebracht door Sylvia Schachner (PTSTA) uit Oostenrijk. De titel van haar workshop
was: ‘In all beginnings dwells a magic force’, of vrij
vertaald: in elk begin bevindt zich een magische
kracht.
Sylvia Schachner werkt als supervisor voor leerkrachten in het onderwijs en ze begeleidt leerkrachten. Ze focust vooral op de relatie tussen de
leerkracht (of diegene die een workshop geeft) en de
ontvangers, nl leerlingen, cursisten.
Ze leest bij het begin het gedicht voor van Herman
Hesse met als Duitse titel: Stufen. Ik heb een vertaling van dit gedicht hierbij gevoegd. Daarna leest ze
het gedicht ook voor in een Engelse en Franse vertaling. Dit had reeds wat invloed op de deelnemers
die de taal niet altijd verstonden en toch gebeurde er
wat. Wat doet het met je als je iets niet verstaat? Hoe
worden de drivers geactiveerd? Wat verwacht je van
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een workshop? Met welke scripovertuigingen ga je
naar een workshop? Deze en nog andere vragen werden aangeraakt en verdiept. Daarnaast gaf Sylvia ook
aan dat het belangrijk is dat wie een workshop en/of
lesgeeft zijn strategieën kent. Creëer een veilige context voor je start, zodat je drivers en die van de deelnemers niet onmiddellijk geactiveerd worden.Vertrek
vanuit de Volwassene. Zo kan je vermijden dat je in
een nieuwe situatie/ontmoeting met racketgevoelens
zit. Wees je bewust van het proces dat gaande is. Hierbij enkele tips om zo goed mogelijk te starten:
Reflecteer over de voorgaande situatie (neem geen
probleem mee van de ene situatie naar de andere)
Wat zijn de verwachtingen, ga mee in het proces
Start met +/+ positie met een degelijke voorbereiding
Kijk met de blik van een marsmannetje, observeer
Gebruik je Volwassene
Geef duidelijke en gestructureede informatie
(geef ook niet te veel informatie)
Geef ruimte om te ontdekken
Stadia
Zoals elke bloem verwelkt en iedere jeugd
voor ouderdom wijkt, bloeit elke levensfase,
bloeit iedere wijsheid ook, en heeft elke deugd
zijn tijd en kan niet eeuwig duren.
Het hart moet bij iedere levensroep
bereid tot afscheid zijn en nieuw beginnen
om zich dapper en zonder spijt
te wijden aan andere, nieuwe dingen.
Bekoring schuilt in elk nieuw beginnen
dat ons beschermt en leven helpt.
Blijmoedig moeten we alle stadia doorlopen
en niet blijven hangen als aan een vaderland.
De wereld wil ons niet kluist’ren en benauwen,
maar tree voor tree verheﬀen en verruimen.
Nauwelijks thuis in eigen levenkring
genoeglijk ingeburgerd, of er dreigt verslappen.
Alleen wie bereid is te vertrekken en te reizen
kan zich de verlammende sleur ontrukken.
En ook al zal het stervensuur misschien
ons nog nieuwe ruimten schenken,
de roep van het leven zal nooit zwijgen...
Vooruit dan, hart, neem afscheid en word gezond!
Herman Hesse, Gedicht ‘Stufen’, ‘De kunst van het ouder worden’,
vertaald door Evert van Leerdam, Soesterberg, 2001.
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Deze workshop vond ik zeer geslaagd en de tips nuttig voor het geven van workshops.

Evita Cassoni – TA met koppels
Elk koppel is een ontmoeting tussen twee werelden
en de schepping van een nieuwe wereld.Verliefd
zijn is verbinden tussen ideeën, emotie, geschiedenis,
cultuur, individueel-en familiescript. TA wordt hier
verbonden met systemisch werk en psychoanalyse.
Deze workshop werd gegeven in het Italiaans en
simultaan vertaald. Uit mijn ervaring blijkt dat dit
heel wat energie vraagt van de deelnemers alsook de
workshopgevers.
Deze workshop bleek inhoudelijk een groot potentieel te hebben.Velen kwamen naar de workshop
met de hoop om inzichten te verkrijgen hoe je met
echtparen kan werken in een therapeutische setting.
Na afloop was ik wel wat ontgoocheld omdat er te
veel in de theorie werd gebleven. We hadden maar
één praktijkoefening. Deze oefening maakte echter
veel goed, want zo werd duidelijk hoe je met een
sculptuurtechniek een koppel kan laten kijken naar
zichzelf. Leren vanuit de praktijk en dan naar de
theorie overstappen is blijkbaar ook iets dat cultureel
bepaald is.
Met bekwame TA-ers hoef je niet steeds alles theoretisch te kaderen, dat kan je in boeken terugvinden.
Praktische oefeningen en die met de theorie verbinden, lijkt me interessanter voor een workshop. Zo
vindt de integratie plaats van theorie naar praktijk en
omgekeerd.
Ik wil hier wel wat neerschrijven over de theorie die
nuttig kan zijn voor wie met koppels werkt.
Er zijn 2 verschillende niveaus, het individuele niveau en het koppel niveau. Als daar nog een kind
bijkomt, dan komt er nog een complex gegeven bij
voor het koppel.
Als een koppel zich vormt, dan trekken ze samen
een grens tussen hen en de buitenwereld.
ik

Buitenwereld

jij

Een koppel is een dynamisch systeem, ze vormen
samen een nieuw systeem en elk individu in het
systeem heeft ook zijn grens. Deze grenzen worden
cultureel, historisch en individueel bepaald. Binnen
de relatie ontstaat er een nieuwe groep.Als er een
kind bijkomt dan verhoogt de complexiteit van het
jij

ik
Buitenwereld
kind

koppel. Er komen meer interactieniveaus tussen de
personen in het koppel en het kind en de buitenwereld. Als je werkt met koppels, kijk je het best met
hen naar wat hen bindt, niet wat hen scheidt.
Een koppel is een ontwikkelingssysteem dat uit
verschillende fasen bestaat :
1

verliefd worden (samen de buitengrens stellen)

2

projecten opstarten (hier wordt binnen het koppel een nieuw script geschreven, we ontmoeten
de andere persoon, we zien de ander als een
individu) Hier komt differentiatie naar voren.
De klemtoon en de energie gaan weer meer op
het individu terug.

3

terugtrekken, op zichzelf, hier komt de Volwassene weer opduiken. In deze fase ontstaan de
conflicten omdat niet iedereen terug naar de
V-egopositie gaat. Je kan hier gefixeerd blijven
kijken als persoon naar het idee van het koppel
(denk aan symbiose en de dramadriehoek).
Als je van de ene fase naar de andere gaat, ontstaat er een rouwproces.

De oefening die hierbij komt is zeer nuttig en bruikbaar. Het koppel gaat staan in de ruimte en sculpteert de ander naar zijn gevoel, zonder te praten. Dit
houdt in dat je je partner in een bepaalde houding
zet, en zo beeldhouw je hem/haar op de wijze waarop de sculpteerder de relatie ervaart. Elk doet dit
om de beurt. Dan wordt er besproken wat er heeft
plaatsgevonden. De oefening werd met enthousiasme
onthaald. Jammer genoeg was er niet genoeg tijd om
nog andere oefeningen uit te proberen. Een minpuntje bij deze workshop.
De workshop van de Franse dames Catherine Frugier en Liliane Lejeune is niet doorgegaan wegens
gebrek aan deelnemers. Dat vond ik persoonlijk
jammer omdat deze dames één van de weinigen zijn
die op dit congres het ‘Educatieveld’ hebben aangeboord. Ik wil er dan ook voor pleiten dat TA meer
in het onderwijsveld toegepast zou worden. De titel
van hun workshop was:
How far can we put aside our frame of reference
when we have an educational role? vrij vertaald: Hoe
kan je je referentiekader achterwege laten als je een
opvoedende taak hebt?
Het congres vond ik organisatorisch en inhoudelijk
geslaagd. De contacten en ont-moetingen hebben
plaatsgevonden en had voor elk van de deelnemers
een andere invulling. Het belangrijkste is dat iedere
deelnemer aan het congres zichzelf ontmoet in de
blik van de ander.
Ik kijk nu reeds uit naar de volgende ont-moetingen

ergens in de wereld.
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Hokjesgeest of routekaart voor persoonlijke ontwikkeling?
TA-diagnose uitgebreid met Enneagram
Piet van Haaster en Elly Voorend
Piet van Haaster en Elly Voorend zijn beide directeur en oprichter van Corael Opleidingen in De Bilt. Zij geven
trainingen, opleidingen en individuele begeleiding op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Zij werken vanuit een integratieve benadering en combineren in hun werk het Enneagram, Transactionele Analyse,
NLP en Familieopstellingen.
Beiden zijn uitgebreid opgeleid in elk van deze stromingen en ruim 10 jaar verbonden aan de spirituele
Ridhwanschool in Californië. Samen zijn ze auteurs van het boek: ‘Kleine ego’s, grote zielen. Negen ego’s blootgelegd
met het Enneagram’ (2011).
Piet is CTA counselor en Elly is onder contract voor CTA counseling.

Inleiding

Carmen en Ed

De Transactionele Analyse biedt een grote rijkdom
aan concepten, waarmee we kunnen verklaren wat
er gebeurt in communicatie. Het is als een groot
mengpanel waarmee de counselor samen met
de cliënt op zoek is naar de samenhang van deze
concepten en de kern van het probleem. De rijkdom aan TA-concepten heeft echter ook een achterkant. Het mengpanel heeft zoveel knoppen dat
veel ervaring nodig is om ze allemaal in beeld te
houden en te bedienen. Een overkoepelend kader
geeft de counselor de mogelijkheid effectiever te
werken. Een instrument dat deze samenhang geeft,
hebben wij gevonden in het Enneagram. Een model dat de persoonlijkheid en drijfveren van mensen heel nauwkeurig beschrijft. Het beschrijft heel
precies de motivaties, valkuilen, kwaliteiten en het
ontwikkelingspad van negen enneagramtypen.
Daarmee geeft het een waardevolle bijdrage aan
het ontwikkelingsproces van ieder mens.

Over de combinatie van Transactionele Analyse en
Enneagram is tot op heden nog weinig geschreven. In dit artikel gaan we in op deze samenhang.
Aan de hand van twee voorbeelden uit onze eigen
praktijk lichten we de meerwaarde toe die het
Enneagram ons levert.
Deze twee cliënten zijn Carmen en Ed. We beschrijven hun klacht, onze diagnose op basis van
de Transactionele Analyse en het contract. Hierop
volgt een toelichting op het Enneagram en de
samenhang met de Transactionele Analyse.
Vervolgens beschrijven we met de kennis van het
Enneagram beide cliënten nogmaals.
We maken een aanvullend contract met de cliënt
op grond van diens (enneagram)drijfveren, die
typespecifiek zijn en geven samengevat een counselingsplan.

Meerwaarde

Carmen is een vrouw van 35 jaar, zij woont samen met Harm en samen hebben zij een zoontje
van 1,5 jaar. Zij werkt als communicatietrainer
vanuit haar eigen bedrijf.
Carmen geeft aan geen relatie in stand te kunnen houden. Zij heeft meerdere relaties gehad
en verbroken. De relatie met Harm is haar meest
langdurige relatie van inmiddels zeven jaar. Zij
wil enerzijds Harm verlaten, maar ook weer niet
want zij houdt van hem. Zij is een paar keer bij
hem weggegaan en met dezelfde vaart weer teruggekeerd. Carmen begrijpt zichzelf niet en met
tranen in haar ogen zegt ze:

Wij werken nu bijna 20 jaar intensief met het
Enneagram en zien een grote meerwaarde in de
combinatie met Transactionele Analyse. Het Enneagram geeft ons in één oogopslag een specifiek
beeld van de mogelijke intrapsychische wereld van
de cliënt. Een samenhangend beeld van het TA
script. We bedoelen hiermee de mogelijk voorkomende counterinjuncties, injuncties, egotoestanden, existentiële levensposities en Spelen.
Met dit inzicht kunnen we zeer effectieve interventies doen.
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Carmen
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Als hij weg is dan hou ik van hem en als hij
dichtbij is dan kan hij niets goed meer doen.
Er is dan plotseling altijd wel wat en dan ga ik ruzie
maken, dromen over een prachtige relatie met
iemand anders of ik wil mijn ex terug’.

Het contract dat Carmen in overleg met ons afspreekt is:
‘ik wil mijzelf begrijpen en in contact blijven met
Harm in plaats van vertrekken’.

TA-diagnose Carmen
In het verloop van de eerste counselingsessies wordt
haar script helder. Carmens (script) overtuiging is:
‘als iemand mij echt leert kennen dan val ik door de
mand en word ik afgewezen’.

Haar injuncties zijn:
‘hoor er niet bij’ en ‘wees niet jezelf ’ die ze overdekt met haar counterinjuncties ‘wees perfect’,
‘doe de ander een genoegen’ en ‘doe je best’.
Haar interne existentiële levenspositie is Ik-, Jij+.
Om dat niet te hoeven voelen, transformeert ze
dit in Ik+, Jij-. Zij voelt zich Slachtoffer, maar
klaagt Harm aan dat hij niet deugt (Ik+, Jij-). Zij
houdt zichzelf in Spel door haar partner en haar
situatie continu te vergelijken, waarbij zij tot de
conclusie komt dat het nooit goed genoeg is.

Ed
Ed is 29, technisch medewerker bij een bedrijf.
Hij woont samen met zijn vriendin en ze verwachten over enkele maanden hun eerste kind.
Ed is vermoeid, voelt zich neerslachtig en
lusteloos.
Hij wil een andere baan, maar weet niet wat.
Hij zou wel een opleiding willen volgen om zijn
kansen te vergroten, maar heeft ook geen zin in
zo’n lang traject.
Het liefst wil hij emigreren naar het buitenland,
weg van alles en opnieuw beginnen. Ook van het
aankomende gezin waar hij zich verantwoordelijk
voor voelt. Het contract dat Ed in overleg met ons
afspreekt is:
‘ik wil inzicht in waarom ik me zo lusteloos voel en
weg wil van alles en iedereen’.

TA-diagnose Ed
In het verloop van de eerste counselingsessies
wordt zijn script duidelijk.
Zijn (script) overtuiging is:
‘als er teveel van mij gevraagd wordt en ik niet
zelf kan bepalen, dan verlies ik mijn motivatie en
wil ik weg’.

Ed’s existentiële levenspositie is Ik+, Jij-. Zijn injuncties zijn ‘voel niet’ en ‘kom niet dichtbij’ die
hij overdekt met de counterinjuncties ‘doe je best’,
‘schiet op’ en ‘wees sterk’.
Nu het contract met Carmen en Ed is overeengekomen, geven we eerst uitleg over het Enneagram.
Daarna bespreken we de effecten van de kennis
van het Enneagram op de counselingsdoelen van
Carmen en Ed.

Enneagrammotivaties:
waarom doen mensen wat ze doen?
Het Enneagram is niet bedoeld om mensen in een
hokje te duwen, maar een hulpmiddel om zelf uit
je eigen hokje te stappen.
De oorsprong van het Enneagram is niet precies
bekend. Bronnen zijn te vinden in de joodschristelijke traditie en de vroege Griekse filosofie
(Riso & Hudson, 1996).
De inhoudelijke informatie van het Enneagram is
gebaseerd op de zeven ‘hoofdzonden’ ofwel ondeugden van het christendom en worden in het
Enneagram ‘passies’ genoemd. De passies vormen
tezamen met de fixaties (gefixeerde manier van
denken), de onderliggende motivaties voor mensen om te denken, te voelen en te doen.
Hoofdzonden: gramschap, hovaardigheid, nijd,
hebzucht, onmatigheid, wellust en traagheid.
IJdelheid en angst zijn daar later aan toegevoegd.
Het woord Enneagram is afgeleid van het Grieks.
Ennea betekent ‘negen’ en grammos ‘figuur’.
Het Enneagram is een geometrische figuur dat de
kennis van menselijke persoonlijkheidsstructuren
met elkaar in verband brengt.
Het Enneagram onderscheidt negen persoonlijkheidstypen, die wij ook wel ego’s noemen,
aangeduid met een cijfer en een naam (figuur 1).
Hoewel alleen ‘cijfers’ meer waardenvrij zijn,

STROOK P16 september 2013

STROOK sept 2013v3.indd 15

15

16-09-13 19:08

kiezen wij voor benamingen omdat het tevens een
aanduiding geeft van de motivaties:
1

Hervormer,
Helper,
3 Bereiker,
4 Romanticus,
5 Onderzoeker,
6 Loyalist,
7 Enthousiasteling,
8 Leider
9 Vredestichter
(gebaseerd op Voorend & Van Haaster, 2011).
2

9 Vredestichter
Leider 8

Enthousiasteling 7

Loyalist 6

Onderzoeker 5

1 Hervormer

2 Helper

1

Wees niet gewoon (variant op hoor er niet bij).

2

Heb geen behoeften (variant op voel niet).

3 Bereiker

4 Romanticus

Figuur 1: Enneagramsymbool

Elk enneagramtype wordt gekenmerkt door specifieke gedachten, gevoelens en bijbehorende gedragingen. Het gaat voor dit artikel te ver om van
elke enneagramtype een uitgebreide beschrijving
te geven. Wij verwijzen hiervoor naar de bestaande literatuur en naar enneagramsite.nl, waarop
informatie en een indicatieve test is opgenomen.
Elk enneagramtype heeft specifieke kwaliteiten,
waarmee hij iets toevoegt aan de wereld om hem
heen en specifieke valkuilen. We herkennen ons in
de kwaliteiten en valkuilen van alle typen.
Elk type vertoont een uitvergroot deel, waar ieder
van ons aan heeft te werken en dit type in het
bijzonder. Het Enneagram beschrijft voor elk type
ook het ontwikkelingspad. Identificatie met en
gehechtheid aan het type vormt ons ego waarmee
het ook een spiritueel model is. Ondanks dat ieder
mens uniek is, blijkt in onze praktijk dat vrijwel
iedereen zich in meer of mindere mate herkent in
een van de negen persoonlijkheidstyperingen van
het Enneagram.

Transactionele Analyse en Enneagram in
samenhang
In tabel 1 hebben we een aantal theoretische concepten uit de Transactionele Analyse in verband
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met het Enneagram gebracht. Kolom 1 geeft de
negen enneagramtypen.Voor elk enneagramtype
geven we in de tweede kolom een aantal karakteristieke gedragingen (gebaseerd op Voorend &
van Haaster, 2011). In de derde en vierde kolom
beschrijven we de favoriete counterinjuncties en
injuncties die we bij de verschillende enneagramtypen veel zien voorkomen. Gebaseerd op onze
eigen waarnemingen en Joines & Stewart (2002).
Wij hanteren de 12 door Bob en Mary Goulding
onderscheiden injuncties (besta niet, wees niet
belangrijk, wees niet jezelf, hoor er niet bij, wees
geen kind, kom niet dichtbij, groei niet op, wees
niet gezond, slaag niet, denk niet, doe niet, voel
niet).Voor een betere aansluiting op het Enneagram voegen wij daar twee injuncties aan toe:

De favoriete functionele egotoestand en existentiële levenspositie in de vijfde en zesde kolom zijn
gebaseerd op onze eigen waarnemingen. Het betreft hier de egotoestand en levenspositie die het
betreffende enneagramtype vaak in zijn handelen
laat zien. De interne wereld, de intrapsychische ervaringen, kunnen anders zijn! Het voorbeeld van
Carmen laat dit zien.
De favoriete Spelen in de laatste kolom zijn gebaseerd op Berne (1967) en onze eigen waarnemingen. Het betreft hier veelvoorkomende Spelen
voor elk enneagramtype. Wij spreken van ‘favoriete’ om ons te kunnen beperken tot de meest
voor de hand liggende kenmerken. De tabel geeft
daarmee de counselor richting, de cliënt bepaalt
uiteraard zijn eigen ervaring.

De volgende stap met Carmen en Ed
Na enkele sessies counseling hebben we onszelf
een beeld gevormd van het mogelijke enneagramtype van Carmen en Ed. We bespreken dit en
checken of de cliënt dit beeld herkent. Als huiswerkopdracht nodigen we de cliënt vervolgens uit
hier meer over te lezen.

Enneagram-diagnose Carmen
Carmen herkent zich in de type Vier, die de romanticus wordt genoemd. Type Vier voelt zich van
jongs af aan al anders dan anderen en is geneigd
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om het alledaagse, het gewone des levens te vermijden of op een andere wijze in te richten.
Zij voelen zich speciaal en ervaren zichzelf als
‘authentiek’. Een diep gevoel van er niet bij horen
en schaamte ligt daaraan ten grondslag met de
injuncties ‘hoor er niet bij’ en ‘wees niet gewoon’.
Carmen vertelt over zichzelf:
‘Toen ik geboren werd had de kinderarts tegen mijn
moeder gezegd:
“Maar mevrouw, wat heeft u nou gedaan?” In tegenstelling tot de andere zes kinderen had ik een
hele donkere uitstraling en werd ik van jongs af
aan als ‘vondelingetje’ bestempeld. Mijn andersvoelen werd hiermee benadrukt en versterkt. Als
jong meisje kleedde ik mij vaak excentriek. Mijn
stemmingswisselingen kwamen tot uiting in mijn
voorkomen: de ene dag zag ik er prachtig uit en de
andere dag kwam ik over als een grijs muisje.’

Vieren voelen intens en versterken hun gevoelens
van ‘himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt’.
Zij zijn sensitief en nemen gevoelens van anderen sterk in om zich te verbinden met de ander
(introjectie). Met hun trots over deze specifieke
kwaliteit houden zij tevens hun gevoelens van
‘anders en speciaal’ zijn in stand. Ook door zich te
vergelijken met anderen, waarbij het gras (vooral
immaterieel) elders groener is dan thuis bevestigen zij hun script. Hieruit ontstaat afgunst en een
melancholisch gevoel van gemis. Zij ‘missen’ iets
in het leven waarbij het ‘iets’ doorgaans voor hen
onduidelijk is.
Binnen het Enneagram wordt dit de verbinding
met de oorsprong genoemd: een weten dat je erbij
hoort. De basisangst van Vieren is zonder identiteit
en persoonlijke betekenis te zijn en in de steek
gelaten te worden. Om het gevoel van afwijzing
niet te ervaren is bij Vieren een patroon ontstaan
anderen naar zich toe te trekken en weer af te
stoten (Spel). Zo behouden zij de controle over
het contact, hun angst en schaamte.
Het ontwikkelingspad van de Vier is: evenwicht vinden in emoties en ervaringen, je verbinden met
anderen en van daaruit je eigen oorsprong vinden.
Carmen begrijpt nu waarom zij haar gevoelens
versterkt om Harm aan zich te binden en waarom
ze hem weer van zich afduwt. Zij vult het
contract nu aan met behulp van de kennis van
het Enneagram:

‘Ik wil inzien hoe ik mijn gevoelens versterk en ik wil
mijn gevoelens van schaamte en angst voor afwijzing hanteren in plaats van anderen af te wijzen.
Daarnaast wil ik mijn focus verleggen op wat ik wel
heb in plaats van wat er niet is (gemis)’.

Voor het counselingsplan van Carmen betekent dit
contract samengevat:
decontaminatie van haar Volwassene door
bewustworden van de Kindfantasie dat wie
‘gewoon’ is geen betekenis heeft en haar
denken over voelen vanuit haar Volwassene
te stimuleren;
dat zij haar angst om er niet bij te horen en
haar schaamte kan overwinnen door zich
bewust te worden van onder andere haar
eigen capaciteiten en opties;
inzien dat een intensivering van gevoelens het
tegendeel van authenticiteit is;
bewustworden van het Spel aantrekken/afstoten en haar leren hoe ze uit de Aanklagersrol
van de dramadriehoek kan stappen door de
intimiteit echt aan te gaan;
te leren vanuit Ik+, Jij+ te reageren op anderen, zonder zich speciaal te hoeven maken;
te leren focussen op het positieve, leren zichzelf
te stroken en strooks te ontvangen.

Enneagram-diagnose Ed
In een van de counselingsessies bespreken we het
Enneagram. Ed herkent zich in de type Zeven.
Type Zeven wordt de enthousiasteling genoemd
en neigt naar plezier en genot om pijn te vermijden (racket: blij overdekt angst).
Negatieve gevoelens, kritiek of ervaringen worden
weggerationaliseerd en een positieve kijk op zichzelf en het leven komt daarvoor in de plaats, uitnodigend tot het Spel ‘laten we het leuk houden’.
De basisangst van Zevens is tekort te komen en
onafgebroken te lijden. Om pijn van tekortkoming niet te voelen vermijdt de Zeven leegte en
is daarom geneigd zich onmatig te vullen met
ervaringen, plezier en genot. Om die reden is snel
iets saai en hebben Zevens moeite om dingen af
te maken omdat het volgende weer lonkt (counter
injunctie: ‘doe je best’).
Zij willen doorgaans niet al te veel verantwoordelijkheid, geen beperkingen opgelegd krijgen en
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zelf kunnen bepalen (injunctie: ‘groei niet op’).
Het is voor Ed een eyeopener te ontdekken
waarom hij ‘weg wil’ van werk en gezin en moeite
heeft met zijn baas die hem zegt wat hij moet
doen. Iets moeten en vooral veel moeten geeft
Zevens stress, evenals weinig variatie in werk.
Het voortdurend actief en in de weer zijn wordt
voor hem nu ook begrijpelijk (counterinjunctie:
‘schiet op’).
Het ontwikkelingspad van de Zeven is leren keuzes
te maken, focus te ontwikkelen en in het hier en
nu te zijn in plaats van elders of in de toekomst.
Ed vult het contract nu aan op basis van de kennis
van het Enneagram:
‘ik wil stilstaan bij het moment, voelen en dat
kunnen communiceren en plezier halen uit het
afmaken van dingen door werkelijk te kiezen voor
wat ik doe.’

Voor het counselingsplan van Ed betekent dit
contract samengevat:
decontaminatie:Volwassene stimuleren door
te leren stilstaan bij het moment, te voelen, in
te nemen en te verteren in plaats van onmatig
alles te willen ervaren. Negatieve ervaringen
leren hanteren;
bewustworden van grandiositeit: hoe hij ervaringen ten positieve overdrijft om pijn niet te
voelen;
intimiteit leren aangaan en kwetsbaar zijn in
plaats van het Spel ‘laten we het leuk houden’
of afhaken en weggaan;

te leren Ik+, Jij+;
keuzes te maken en leren dingen af te maken.
Aan het einde van het traject vertelt Ed:
‘Mijn hele leven ben ik continu in de weer geweest
om elke minuut vol te plannen, ik speelde tennis,
keyboard, was diskjockey.
Iedere avond en ieder weekend was ik weg en nu
besef ik dat ik alleen maar bezig ben geweest om
weg te rennen voor mijn eigen pijn’.

Samenvatting/conclusie
In dit artikel beschrijven we de meerwaarde van
het Enneagram in de Transactionele Analyse aan
de hand van twee casussen. Het Enneagram geeft
inzicht in de persoonlijkheidstypering en diepere
motivaties van de cliënt, die maken dat iemand
doet wat hij doet en ego-bepalend zijn. Scriptovertuigingen en -besluiten zijn ons inziens daarvan een gevolg. Met behulp van de kennis van
het Enneagram is het mogelijk een op drijfveren
typespecifiek contract af te sluiten. Gebaseerd op
de TA-diagnose én aansluitend bij de onderliggende motivaties (tabel 1). Ook geeft het Enneagram
aan welk ontwikkelingspad ieder te gaan heeft.
Telkens weer komen wij tot de conclusie dat
cliënten zich ‘thuis’ voelen in dit beeld, en hun
verlangens en doelen samenvallen met hun ontwikkelingspad.
Het mooie van het Enneagram is voor ons tot slot
dat het een routekaart geeft voor persoonlijke en
spirituele ontwikkeling.
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Enneagramtype

Karakteristieke
gedragingen

Favoriete
counter
injuncties

Favoriete
injuncties

1. Hervormer

Gedisciplineerd,
hoge normen,
integer,
verantwoordelijk en
oordelend. Streeft
naar perfectie en
vermijdt ergernis.

Wees perfect
Wees sterk

2. Helper

Empathisch, sociaal
hulpvaardig,
zorgzaam, en soms
dominant. Wil
anderen helpen,
belangrijk zijn en
vermijdt eigen
behoeften.

3. Bereiker

Favoriete
Functionele
egotoestand

Favoriete
existentiële
levenspositie

Favoriete Spelen

Wees geen kind KO
Voel niet
Kom niet dichtbij
Heb geen
behoeften

Ik+ jij-

Schoonheidsfoutje
Waarom doe je niet, ja
maar
Kijk eens hoe ik mijn best
doe

Doe de ander
een genoegen
Wees sterk

Heb geen
behoeften
Denk niet
Wees niet
belangrijk
Wees niet jezelf

VO

Ik+ jij-

Ik probeer je alleen maar
te helpen
Help graag
Waarom doe je niet, ja
maar
Kijk eens hoe ik mijn best
heb gedaan
Verkrachtertje (aantrekkenafstoten van intieme relaties)
Domme Jopie
Oh wat bent u geweldig

Ambitieus, doelgericht,
praktisch, ongeduldig
en gedreven. Streeft
naar succes en
vermijdt falen.

Schiet op
Wees perfect
Doe de ander
een genoegen

Voel niet
AK
Kom niet dichtbij
Wees niet jezelf

Ik+ jij-

De mijne is langer dan de
jouwe
Kijk eens wat ik bereikt heb
Zo druk

4. Romanticus

Gevoelig, diepgaand
in contact, creatief
stemmingwisselend
en inlevend.
Streeft naar anders
zijn en vermijdt
allerdaagsheid.

Wees perfect
Doe de ander
een genoegen
Doe je best

Hoor er niet bij
Wees niet
gewoon
Wees niet jezelf

Ik+ jij-

Waarom moet mij dit altijd
overkomen?
Verkrachtertje (aantrekkenafstoten van intieme relaties)
Het kousenspel
Houtenbeen

5. Onderzoeker

Analytisch, denker,
inhoudelijk, kalm,
terughoudend en
observerend. Streeft
naar kennis en
vermijdt leegte en
niet weten.

Wees sterk
Wees perfect

Heb geen
AK
behoeften
Voel niet
Kom niet dichtbij
Hoor er niet bij

Ik- Jij+

Wolvenspel
Ik weet het beter dan jij
Nu heb ik je

6. Loyalist

Loyaal, zelfkritisch,
precies, onzeker en
twijfelend. Streeft
naar veiligheid en
vermijdt verkeerd/
afwijkend gedrag.

Wees perfect
Doe je best1
(fobisch),
Wees sterk
(contra-fobisch)

Denk niet
AK
Wees niet
belangrijk
Kom niet dichtbij
Voel niet
Groei niet op

Ik- jij+

Wat bent u toch geweldig
meneer (fobisch)
Nu heb ik je
Geef me een schop
Houten Been
Rechtszaal
Domme Jopie

7. Levens
genieter

Enthousiast,
optimistisch,
vindingrijk, onrustig
en avontuurlijk.
Streeft naar plezier
en vermijdt pijn en
beperking.

Doe je best
Schiet op
Wees perfect
Wees sterk

Groei niet op
VK
Voel niet
Kom niet dichtbij

Ik+ jij-

Waarom doe je niet, ja
maar
Help graag
Laten we het leuk houden
Vechten jullie het samen
maar uit
Zo druk

8. Leider

Daadkrachtig,
leiding nemend,
direct, ‘het moet
op mijn manier’ en
ruimhartig. Streeft
naar sterk zijn,
macht en vermijdt
kwetsbaarheid.

Wees sterk

Wees geen kind KO/VO
Voel niet
(kwetsbaarheid)
Kom niet dichtbij

Ik+ jij-

Agenten en dieven
Nu heb ik je ellendeling
Pak me dan als je kan
De mijne is langer dan de
jouwe
Wolvenspel

9. Vrede
stichter

Bemiddelaar,
begripvol, rustig,
niet gauw boos en
accepterend. Streeft
naar harmonie en
vermijdt conﬂicten.

Wees sterk
Doe de ander
een genoegen

Wees niet
belangrijk
Heb geen
behoeften
Voel niet
(boosheid)

Ik- jij+

Houten Been
Doe me wat
Waarom doe je niet, ja maar
Domme Jopie
Geef me een schop
Nu heb ik je

AK (rebel)

AK

Tabel 1: Favoriete TA-concepten voor de negen Enneagramtypen
1 Enneagramtype 6 wordt wel onderscheiden in het fobische en contrafobische type (Riso, 1996)
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De Spelmatige kant van conﬂicten
Dysfunctionele sociale interactie en Transactionele Analyse
drs. Anne de Graaf
Drs. Anne de Graaf is internationaal erkend Teacher en Supervisor in de Transactionele Analyse (TSTA) op het gebied
van management & organisatieontwikkeling. Hij is (mede)eigenaar van en docent/supervisor aan de TA academie.
www.ta-academie.nl Samen met Klaas Kunst schreef het succesvolle (40.000 exemplaren verkocht!) TA-boek over
leiderschap ‘Einstein en de kunst van het zeilen’ (2005). Samen met Moniek Thunnissen verzorgde hij de redactie van
het TA-overzichtswerk ‘Leerboek Transactionele Analyse’ (2013).
Dit artikel verscheen eerder in het Tijdschrift Conﬂicthantering (TC), augustus 2013.

Introductie
Er is een verschil tussen het spelen van ‘politieke spelletjes’ en het betrokken zijn bij ‘een
psychologisch Spel’. Bij politieke spelletjes gaat
het dikwijls om het opzettelijk doorspelen van
informatie via de wandelgangen of om openlijke
manipulatie. Een kenmerk van een psychologisch Spel1, zoals dat binnen de Transactionele
Analyse wordt bestudeerd, is dat het onbewust
wordt gespeeld. Politieke spelletjes vragen om
ethische confrontatie, terwijl psychologische
Spelen gestopt kunnen worden door de spelers
zich bewust te laten worden van het, zich herhalende en ineﬀectieve, patroon van het Spelmatige gedrag.

Simpel maar niet eenvoudig
In de veertigste druk van de wereldwijde bestseller – meer dan 5.000.000 exemplaren verkocht! ‘Games people play’ van de Canadees-Amerikaanse
psychiater-psychotherapeut dr. Eric Berne vertelt
een goede collega van Berne vooral onder de
indruk te zijn van ‘…his ability to see underlying
order and patterns in the apparent chaos of human interactions’ (Berne, 2004, p. vi). De kracht van de
Transactionele Analyse (TA), zoals die juist in dit
boek naar voren komt, is dat er op toegankelijke
en inzicht- gevende wijze een relatie wordt gelegd
tussen interne beleving (verantwoordelijk voor
de underlying order) en extern gedrag (merkbaar
in de repeating patterns), het psychologische en het
sociale aspect van communicatie. De enorme verkoopcijfers van dit boek doen vermoeden dat heel
veel lezers zichzelf, en wellicht vooral anderen,
uitstekend konden herkennen in de door Berne
beschreven ineffectieve communicatiepatronen2.
In de jaren dat het boek bovenaan bestsellerlijsten
stond vonden typische TA-woorden als ‘Ouder,
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Volwassene, Kind, transactie, strook en psychologisch Spel’ hun weg naar alledaags taalgebruik.
Niet zelden werden deze woorden gebruikt op
een wijze die Berne niet had bedoeld.
Dat de TA in de kern een serieuze vorm van cognitieve gedragstherapie bedoelde te zijn, werd soms
uit het oog verloren. In de decennia die volgden,
groeide de TA niettemin uit tot een uiterst praktische theorie waarvan de gebruikers zeggen dat
die ‘simpel is, maar niet eenvoudig’. TA is een
laagdrempelige, zeer toegankelijke sociaalpsychologische theorie die de vaak uiterst complexe
werkelijkheid van menselijke interactie inzichtelijk
en hanteerbaar maakt.Vandaag de dag zijn er wereldwijd meer dan 10.000 professionals die zichzelf
Transactioneel Analist noemen. Ook Nederland
kent een groeiende community TA professionals.
Hoe wordt binnen de TA aangekeken tegen conflicten met een Spelmatig karakter? Het vermoeden bestaat dat veel conflicten verlopen langs patronen die binnen de TA onderzocht worden aan
de hand van TA speltheorie3.
Na een korte introductie in de basisfilosofie achter
de TA, beschrijf ik de kijk op Spelmatige patronen
vanuit zowel de Spelformule zoals Eric Berne
die voorstelde, als vanuit de door TA theoreticus
Stephen Karpman ontwikkelde Drama-driehoek.
Verder sta ik nadrukkelijk stil bij de zogenaamde
vierde rol in de Drama-driehoek.
De Zuid-Afrikaans-Engelse psycholoog Petruska
Clarkson meent dat veel conflicten ontstaan en in
stand worden gehouden vanwege het belang dat
het publiek er bij heeft: de Omstanders.
1. Binnen de TA wordt Spel met een hoofdletter geschreven om het goed
te onderscheiden van alledaags spel zoals dat door kinderen (en volwassenen) gespeeld wordt om zich te vermaken.
2. Helaas is het boek ‘Games people play’ destijds in een Nederlandse
vertaling uitgegeven onder de goed bedoelde maar de essentie missende
titel ‘Mens erger je niet’. (1974, Amsterdam: Bert Bakker)
3.TA speltheorie is wat anders dan de in de wiskunde ontdekte en later
in andere wetenschappen toegepaste speltheorie waarin het nemen van
beslissingen centraal staat.
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Tot slot beschrijf ik een aantal ideeën om Spel te
vermijden en/of te stoppen.

Transactionele Analyse
Na de eerste enorme hype rond de TA als gevolg
van het succes van boeken als ‘Games people play’
en het door Thomas Harris (1973) geschreven
‘I’m OK,You’re OK’, ontwikkelde de TA zich tot
een zeer toegankelijke theorie over de ontwikkeling van mensen en systemen en tot een uiterst
praktische kijk op de mogelijkheden van groei en
ontwikkeling. Thunnissen en de Graaf (2013) maken duidelijk dat de TA is gebaseerd op een humanistisch uitgangspunt. Belangrijke kenmerken
binnen dit denken zijn het belang van bewustzijn,
vrije wil en zelfverwerkelijking. De humanistische
stroming was enerzijds een reactie op de dominantie van de psychoanalyse die de mens ziet als
een door driften bepaald wezen en anderzijds een
correctie op het behaviorisme dat de mens als
een soort machine ziet waarin het gedrag object
van studie is. De behoefte aan ontplooiing beantwoordt volgens de humanistische psychologie aan
de natuur van de mens. Drie kernachtige stellingen binnen de TA-filosofie zijn dan ook:
Ik ben OK/ Jij bent OK;
iedereen kan denken;

levenservaringen kunnen mensen helpen om
vanuit een van de drie negatieve posities gemakkelijk weer in de ‘Ik ben OK/Jij bent OK’ positie
te komen. Iedereen, met uitzondering van mensen
met een ernstige hersenbeschadiging, heeft het
vermogen om zelf na te denken. Iedereen heeft
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
eigen leven. Wat je overkomt heb je niet altijd in
de hand. Hoe je er vervolgens mee omgaat wel.
Dat vraagt dikwijls denkwerk waartoe iedereen
zelf in staat is.De TA biedt een optimistische theorie en een op groei en ontwikkeling gerichte
praktijk.Vaak nemen kinderen op basis van vroege
levenservaringen ‘overlevingsbesluiten’: de best
denkbare strategie om te overleven in een soms in
diverse gradaties vijandige, verwaarlozende of kille
wereld. Als volwassene passen zij vaak dezelfde,
verouderde strategieën toe en komen daarmee in
de problemen. Binnen de TA wordt ervan uitgegaan dat mensen op elk moment van hun leven de
keuze hebben om overtuigingen over zichzelf, de
ander en de wereld waar ze in leven te veranderen om zodoende een positieve wending aan hun
bestaan te geven. Dit geldt voor mensen die wegens klachten of problemen hulp zoeken bij een
psycholoog of een psychiater, maar evenzeer voor
mensen die een gelukkig en vervullend leven hebben en zich verder willen ontwikkelen. Je hoeft
immers niet ziek te zijn om beter te worden!

veranderen is mogelijk.
‘Ik ben OK/Jij bent OK’ is een fundamentele
vooronderstelling binnen de TA: elk mens heeft
waarde en waardigheid. Als een kind geboren
wordt heeft het de basis- of existentiële positie:
‘Ik ben OK/Jij bent OK’.
Levenservaringen kunnen ertoe leiden dat mensen
zichzelf en de ander gaan ervaren volgens een van
de andere drie levensposities: ‘Ik ben niet OK/Jij
bent OK’ of ‘Ik ben OK/Jij bent niet OK’ of ‘Ik
ben niet OK/Jij bent niet OK’.
jij +
-/+
depressief

ik -

+/+
gezond

-/nutteloos

+/-

ik +

paranoïde

jij Figuur 1: Basis- of existentiële posities

De meeste mensen kennen alle vier de existentiële
posities en bevinden zich een groot deel van de
tijd in een bepaalde voorkeurspositie. Positieve

Incident of patroon?
Mensen die een Spel spelen, doen dingen als:
het altijd beter weten, steeds weer zeuren, ineens
uitvallen, leedvermaak hebben of op afstand commentaar leveren. Iedereen raakt wel eens betrokken in een Spel. Dat gebeurt vaak zonder het
te beseffen en zonder het te willen. Soms gooit
iemand een aasje uit om het Spel op de wagen te
krijgen. Een serie transacties, die samen een Spel
vormen, start altijd met een, zoals dat in de TA
heet, transactie met bijbedoeling. Je voelt, vooral
door het non-verbale van de communicatie, dat er
Spelmatigheid in de lucht hangt. Onder de plausibel lijkende bedoeling die men openlijk aangeeft,
houdt zich een andere bedoeling schuil. ‘Zeg, wat
vind jij eigenlijk van die nieuwe collega?’ kan,op
een bepaalde toon uitgesproken, een uitnodiging
zijn tot het Spel ‘Zullen we samen nog eens flink
afgeven op onze incompetente HRM-afdeling?’
De argeloos lijkende vraag ‘Dat stukje van de
directeur in het personeelsblad: dat kwam wel aan
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zeker?’ kan gemotiveerd zijn door de behoefte de
ander (eindelijk) eens op zijn gezicht te zien gaan.
Heimelijke boodschap: ‘Wat zal jij gekwetst zijn
zeg, toen je dat las (ha, ha, ha).’
Als iets wat je eigenlijk niet wilt, bijvoorbeeld een
conflict, één keer gebeurt, kan het een incident
zijn. Als het twee keer gebeurt, is het zaak alert te
raken. Als het drie keer gebeurt, gebeurt het vast
ook vier, vijf, zes en meer keren.Veel conflicten
tenderen ernaar zichzelf, soms eindeloos, te herhalen. Als een conflict zich meerdere keren herhaalt,
valt het vrijwel zeker binnen de definitie van wat
in de TA Spel wordt genoemd.
De volgende deﬁnitie geeft het meest helder aan
wat daaronder wordt verstaan: een Spel is ‘een zich
herhalende serie transacties met bijbedoeling die
leidt naar een voorspelbare uitkomst’.
Drie woorden zijn cruciaal in deze deﬁnitie:
herhalend, bijbedoeling en voorspelbaar.

Als psychoanalyticus had Berne geleerd dat veel
ongewenst gedrag valt in de categorie, wat Freud
noemde, ‘herhalingsdwang’. Mensen zijn geneigd
hun vroegste ervaringen te her-creëren, ook al
zijn die ervaringen pijnlijk en schrijnend.
Veel Spelen worden van generatie op generatie in
de familiekring doorgegeven. Kinderen leren vaak
al op jonge leeftijd welke Spelen zij geacht worden te spelen. Er is in Spel altijd sprake van ‘verborgen transacties’ waarbij dat wat verborgen blijft,
wat niet openlijk wordt gecommuniceerd, de
uitkomst bepaalt. Spelen bevatten altijd transacties
met een verborgen bijbedoeling op psychologisch
niveau. Ze eindigen op een voorspelbare manier
met de ‘favoriete rotgevoelens’ van de spelers.
Het woord ‘voorspelbaar’ duidt aan dat de Spelers,
minstens twee, vaak weten waar het op uitloopt.
Een Spel levert alle betrokkenen voor korte tijd
veel aandacht op, maar de afloop van een Spel is
altijd onbevredigend voor alle partijen: de energie
lekt weg en wat overblijft is een rotgevoel.

Waarom doe je niet..? Ja, maar…
Ieder Spel dat wordt gespeeld heeft unieke trekken. Jarenlange observatie en analyse heeft echter
een aantal veel gespeelde Spellen aan het licht
gebracht.
Berne (1961) stelt dat het meest voorkomende
Spel in groepen en organisaties ‘Waarom doe je
niet?’ ‘Ja, maar’ is. Dit patroon gaf Berne het eerste
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inzicht in wat hij later Spel ging noemen.
Het is een spel met een ongelimiteerd aantal deelnemers. Iemand gedraagt zich hulpeloos terwijl hij
of zij een beroep doet op de deskundigheid van
anderen. Echter, hij of zij wijst alle suggesties en
ideeën (Waarom doe je niet..?) goed onderbouwd
af (Ja, maar…). Een van de spelers presenteert
een schijnbaar oplosbaar probleem en de andere
spelers dragen oplossingen aan onder het motto
‘Waarom doe je niet..?’, waarop de speler antwoordt met ‘Ja, maar…’. Een geroutineerde ‘Ja,
maar’-speler kan een hele groep of een heel team
weerstaan tot iedereen opgeeft en de speler wint.
‘Winnen’ wil in dit geval zeggen: gelijk krijgen
wat betreft het onbewuste motief. Het lijkt of
degene die ‘Ja, maar’ speelt op zoek is naar een oplossing voor een probleem. Dit geldt echter alleen
voor het sociale, openlijke niveau. Daaronder, op
psychologisch niveau, vindt een serie transacties
plaats die een herhaling is van een vroegere situatie waarin een onzeker kind tevergeefs zoekt naar
geruststelling van een ouderfiguur. Uiteindelijk
‘bewijst’ de ‘geoefende’ speler dat niemand hem of
haar kan helpen: ‘Zie je wel!’ Het motto van dit
Spel is dan ook: ‘De ouder (en in het hier en nu:
de manager, partner, therapeut of leraar) kan mij
nooit helpen’. Uit Games people play (p. 116):
Wit: ‘Mijn man staat er altijd op het reparatiewerk
in huis zelf te doen. Hij doet het echter nooit helemaal goed’.
Zwart: ‘Waarom doet hij niet een doe-het-zelf cursus?’
Wit: ‘Ja, dat zou goed voor hem zijn, maar daar
heeft hij echt de tijd niet voor’.
Blauw: ‘Geef hem in elk geval een set goed gereedschap voor zijn verjaardag’
Wit: ‘Ja, maar ik weet zeker dat hij geen idee heeft
hoe hij daarmee moet werken’.
Rood: ‘Waarom huur je niet een goed klusbedrijf in!
Wit: ‘Ja, maar weet je wel wat dat tegenwoordig kost?’
Bruin: ‘Je zult er mee moeten leven dat hij het niet
perfect doet’.
Wit: ‘Ja, maar de hele boel thuis kan zomaar in
elkaar storten’.
Vaak valt er dan even een stilte, waarna Groen, met
een zucht, zoiets zegt als: ‘Dat heb je met mannen.
Ze willen zo graag laten zien hoe goed ze het zelf
wel niet kunnen’.

Formule
De Spelformule van Eric Berne maakt de
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karakteristieke manier duidelijk waarop ieder Spel
verloopt. De Spelformule is eigenlijk de finale
definitie die Berne gaf van Spel. Wie een Spel
observeert ziet de volgende opeenvolging van
gebeurtenissen:
Lokaas + Zwakke plek = Verwachte reactie =>
Switch => Verwarring => Pay-oﬀ

De Graaf en Kunst (2010) werken een Spelmatig
patroon, dat de kiem bevat voor escalatie tot een
groter conflict, als volgt uit:
Het lokaas is de Speluitnodiging van degene die
de eerste zet in het Spel doet. De teamleider zegt
tegen een van zijn leraren: ‘Heb je nou weer havo 3
voordat de bel ging het lokaal uit laten gaan?’ De leraar
voelt ‘op zijn klompen’ aan dat de teamleider niet uit is
op het verkrijgen van nadere informatie. Er houdt zich
een andere bedoeling schuil in deze transactie.
De zwakke plek is dat aspect (in het doen of laten)
van de ander dat hem of haar kwetsbaar maakt
voor het lokaas. De betreffende leraar heeft grote
moeite zijn/ haar klassen ‘de baas te zijn’.Vooral havo
3 valt hem/haar zwaar. De teamleider weet ‘op welke
knop hij moet drukken’ om een Spel te starten.
De verwachte reactie is het proces dat zich dan
ontrolt: Wat volgt lijkt zich op sociaal niveau af te
spelen terwijl verborgen transacties meespelen op
psychologisch niveau.
De leraar zegt iets in de trant van: ‘Ik kon ze niet meer
houden. Ik moest trouwens zelf ook eerder weg, want ik
krijg zo de ouders van een mentor-leerling op bezoek. Ik
vind het vervelend om die ouders te laten wachten’. De
teamleider zegt op zijn beurt: ‘Je weet toch wat we onlangs
in het team afspraken?’ De leraar meldt als reactie weer iets
ter rechtvaardiging. De teamleider herhaalt nog eens wat de
afspraken waren. Zo’n ‘gesprek’ kan geruime tijd doorgaan.
Ze hebben een dergelijke weinig vruchtbare discussie ook al
vele malen gevoerd.
Als de switch (de aap uit de mouw) komt, wisselen
de Spelers van positie in de Drama-driehoek (zie
verderop).
Na verloop van tijd zegt de leraar: ‘Waarom zoek je mij
eigenlijk altijd op? Het lijkt wel of je op de loer staat!’
Het heimelijke, verborgen niveau van de transacties, die
samen het Spel vormen, dreigt even aan de oppervlakte
te komen. De ‘aap’ zorgt voor de nodige verwarring.
Meestal hapert het Spel dan kort. Het valt even stil tussen teamleider en leraar. Ze kijken elkaar kort vragend
en ietwat verbouwereerd aan.
Het Spel eindigt met de pay-off, een rotgevoel
voor beide Spelers. De teamleider draait zich met

een zucht om en loopt naar zijn kamer. De leraar haast
zich geërgerd naar de spreekkamer om te zien of zijn
afspraak al is gearriveerd.
De vraag is of beiden, de teamleider en de leraar,
werkelijk ‘naar buiten brengen wat hen van
binnen beweegt’. Wat is er zo lastig om te zeggen?
Wat wordt tussen hen niet besproken?
Een hypothese is dat beiden het niet eenvoudig
vinden te spreken over het gegeven dat de leraar
het vaak zo moeilijk heeft met ‘de orde’ in zijn lessen. Ze zien er mogelijk tegenop zo’n emotioneel
geladen vraagstuk samen effectief te bespreken.
Samen draaien ze er het hele schooljaar al om
heen. Op momenten zoals in bovenstaande scène
klinkt het ongemak door in de irritatie van de
teamleider en de defensieve reactie van de leraar.
Dat schiet niet op…
Zoals een teamsport alleen succesvol kan verlopen
als ieder zich aan een aantal regels houdt, zo lijken
ook psychologische Spelen min of meer ‘volgens
het boekje’ te verlopen. James (1977) ontwikkelde
een serie vragen om de regels van het Spel op het
spoor te komen. De vragen focussen vooral op het
voorspelbare patroon en op de negatieve uitkomst,
de pay-oﬀ.
Wat gebeurt er steeds weer?
Hoe begint het meestal?
Wat gebeurt er vervolgens? (Geheime vraag, zie
onder)
En dan? (Geheime vraag, zie onder)
Hoe eindigt het?
Hoe voel jij je uiteindelijk?
Hoe denk je dat de ander of anderen zich voel(d)en?
Geef nu de antwoorden op de ‘geheime vragen’:
Wat was jouw geheime boodschap aan de
andere persoon? Wat zeg je eigenlijk?
Wat, denk je, is zijn/haar geheime boodschap
aan jou? Wat zegt hij/zij eigenlijk?
De laatste twee vragen nodigen uit de verborgen
laag van de transacties te onderzoeken. Wat is er
zo lastig om te zeggen? Wat wordt er steeds weer
ontweken in de communicatie? Waar zou het gesprek eigenlijk over moeten gaan?

Redenen voor Spel
Spel eindigt, zoals gezegd, altijd met een ‘zie-jewel’ dat een rotgevoel genereert, de pay-off.
Als Spelen inderdaad een veel voorkomende vorm
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van miscommunicatie zijn, waarom zijn mensen
dan geneigd zich hier keer op keer in te begeven?
Een Spel spelen moet dan ook zo zijn voordelen hebben. Eric Berne zei ooit over de reden
waarom mensen zich steeds weer inlaten met
Spelmatige patronen: ‘When intimacy threatens, you
can always start a Game’. Spel lijkt vooral gebruikt
te worden om iets anders te ontwijken.Volgens
De Graaf en Kunst (2005) is dè rode draad in alle
mogelijke antwoorden op de vraag wat mensen
vermijden die hun toevlucht nemen tot Spel: de
werkelijke ontmoeting! Mensen spelen een Spel
om te vermijden dat gezegd wordt wat er werkelijk aan de hand is, omdat zij er tegenop zien
het gesprek aan te gaan over wat er ten diepste
speelt. Ze zijn bang voor de kwetsbaarheid die bij
het echte contact hoort. De vrouw (Wit) uit het
voorbeeld hierboven, die zich beklaagt over de
geringe doe-het-zelf vaardigheid van haar man,
vindt het wellicht erg lastig om te zeggen dat ze
niet meer zo gelukkig is in haar huwelijk. In plaats
daarvan beklaagt ze zich, waarschijnlijk keer op
keer (herhaling) en op ongeveer dezelfde wijze
(patroon), over haar man. Het grote verschil tussen
Spel en Ontmoeting is dat in een echte ontmoeting de communicatie op sociaal en op psychologisch niveau congruent is. Wat gezegd wordt klopt
met hoe het wordt gezegd. Authentieke gevoelens
en behoeftes worden gecommuniceerd met het
oog op wat hier en nu aan de orde is.
Een bijkomend ‘voordeel’ voor de deelnemers
aan een Spel is dat het hun beeld van de wereld
herbevestigt. Terugkijkend op een Spel zeggen
ze, tegen zichzelf en soms tegen anderen, zoiets
als ‘Wat maar weer eens bewijst dat….’ In bovenstaand voorbeeld van de klussende echtgenoot is
het Groen die de pay-off verwoordt: “Mannen…
(zucht)”. Zo zorgen ze ervoor dat de wereld om
hen heen blijft passen in hun eigen vertrouwde
beeld van die wereld. En als de werkelijkheid toch
nog verschilt van de werkelijkheid in hun hoofd:
jammer voor de werkelijkheid!
Eerste-, tweede- en derdegraads Spel
Berne beschrijft drie niveaus van Spelmatig gedrag.
Eerstegraads Spel wordt gespeeld in de publieke
ruimte en leidt zelden tot grote verontrusting. Het
levert hoogstens het nodige ongemak op. Tweedegraads Spel speelt zich meestal af ‘achter de schermen’ of in de afzondering van de privéwereld. De
pay-oﬀ is veel pijnlijker en schadelijker. Intimidatie
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en ander neerbuigend gedrag maken nu deel uit
van het Spel. Derdegraads Spel leidt tot lichamelijke en andere zichtbare schade. Berne stelt dat
een of beide Spelers van een Spel in de derde graad
eindigt in de rechtszaal, het ziekenhuis, de gevangenis of het mortuarium. Derdegraads Spel raakt
de betrokkenen hoe dan ook diep!

De Drama-driehoek
TA professional Stephen Karpman (1968) beschrijft een even simpel als krachtig model om
Spel te analyseren. Hij legt uit dat wanneer mensen een Spel (gaan) spelen ze een van de drie rollen Aanklager, Redder of Slachtoffer oppakken.
Aanklager

Redder

Slachtoﬀer
Figuur 2: Drama-driehoek

Een collega van Karpman, Claude Steiner (1974),
meent dat dit patroon zo herkenbaar is omdat
vrijwel iedereen er al op jonge leeftijd kennis mee
maakt. Kinderen, zo schrijft Steiner, worden al
te gemakkelijk in de rol van Slachtoffer gedrukt,
opdat ouders en andere opvoeders Redders en/
of Aanklagers kunnen zijn. Dit vindt plaats op
momenten dat ouders zich begeven op terreinen
waar kinderen autonome vermogens hebben:
het vermogen om lief te hebben, het vermogen
om na te denken en het vermogen om te genieten. Als kinderen in staat zijn lief te hebben en
daar de kans niet voor krijgen.... Als kinderen in
staat zijn de wereld, anderen en zichzelf te begrijpen en daar de kans niet voor krijgen... Als kinderen in staat zijn hun gevoelens volop te benutten
om van het leven te genieten en daar de kans niet
voor krijgen... Op die momenten worden ze in de
Slachtofferpositie gedrukt door ouders en opvoeders die zich gedragen als Aanklagers, die ze afremmen in hun mogelijkheden of als Redders, die
dan doen wat ze de kinderen zojuist verhinderden
te doen. Een zevenjarig kind is prima in staat, mits
hij de gelegenheid krijgt dat te leren, zelf uit bed
te komen, zelf zijn tanden te poetsen, zichzelf te
wassen en zelf zijn kleren aan te doen. Maar als
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het niet de kans krijgt die vermogens te ontdekken en te ontwikkelen wordt er aan die zich verder ontwikkelende autonomie ‘geknabbeld’. De
(soms ook uitgesproken) gedachte ‘dat kan jij niet’
is een Aanklacht. Het feit dat moeder of vader het
kind wekt, wast, zijn tanden poetst en aankleedt,
is een Redding. Opvoeding verwordt zo tot een
training in machteloosheid, krachteloosheid en
hulpeloosheid.Veel Slachtoffergedrag vindt op de
een of andere manier een bron in opvoeding en
onderwijs. Slachtoffers zijn gaan geloven dat zij
‘het’ echt niet kunnen. Wat niet? Geen effectieve
relaties aangaan. Niet zelfstandig probleemoplossend denken. Onvermogen om te genieten van
het werk dat ze dagelijks doen.
Als het Spel ‘Waarom doe je niet..?’ ‘Ja, maar…’
door twee personen gespeeld wordt, begint de ene
speler als het Slachtoffer en zoekt deze een Redder. Dit kan een tijdlang complementaire transacties opleveren, waarbij de Redder allerlei voorstellen doet die het Slachtoffer geroutineerd afwijst.
Tot een van de twee er genoeg van krijgt en dat
is het moment van de switch waarbij de rollen
veranderen. De Redder switcht naar de Aanklager:
‘Jij wilt helemaal niet geholpen worden.’ Of het
Slachtoffer gaat de Redder verwijten maken: ‘Aan
jou heb ik ook niets.’ In het eerste geval blijft het
Slachtoffer nog steeds Slachtoffer en verandert
hooguit de gevoelstoon van zielig en onderdanig
naar gekleineerd en beschaamd. In het tweede
geval wordt de oorspronkelijke Redder na de
switch het Slachtoffer. Hoe dan ook, in de switch
komt ‘de aap uit de mouw’. Het verborgen niveau
van de eerdere transacties wordt duidelijk. Dat
levert aanvankelijk voor alle spelers verwarring op.
Na korte of langere tijd nemen de spelers echter
hun oorspronkelijke positie weer in. Het Slachtoffer gaat op zoek naar een nieuwe Redder (of start
een tweede ronde bij dezelfde persoon) en de
Redder herpakt zich en gaat met frisse moed op
zoek naar nieuwe Slachtoffers (of gaat opnieuw in
op de Speluitnodiging van hetzelfde Slachtoffer).

Drama?
Scene 1
De moeder (S) met een ﬂinke zucht tegen de mentor van haar zoon (R): ‘O, wat ben ik blij dat ik u aan
de lijn heb. We zijn wanhopig. Govert houdt voet
bij stuk en wil van school. Hij wil bij een of andere
hamburgertent gaan werken. Ze hebben hem daar

wijs gemaakt dat hij manager kan worden. Nou ja
zeg… Wij zijn uitgepraat met hem, maar hij houdt
voet bij stuk. Hij praat echter altijd zo positief over
u, kunt u niet eens met hem spreken?’
De mentor (R), vol energie door de positieve woorden over hem, tegen de moeder (S): ‘Wat naar voor
u allemaal. Van school? Hij doet het juist prima! Ik
zal hem morgen bij me roepen. Ik koppel naar u
terug. Komt goed.’
Scene 2
De mentor (A) tegen Govert (S): ‘Wat hoor ik nu van
je moeder? Van school? Juist nu het zo goed gaat?
Ben je wel goed wijs? Hoe gaan we dat samen
voorkomen, Govert? Kom op, geen onzin, man.’
Govert (S) kijkt mentor (A), licht geïntimideerd, aan
en zegt dat hij er over na zal denken.
Scene 3
Govert (A) tegen zijn kornuiten (Omstanders) op
het schoolplein: ‘Wat ik nou toch meemaak. Gaat
die malloot van een mentor een beetje mijn moeder supporten. Mafkees!’
Scene 4
Mentor (S), na nog twee vruchteloze gesprekken
met Govert, met een zucht tegen de afdelingsleider (R): ‘Ik weet het niet meer met die jongen, die
Govert. Hij wil van school, doet zijn ouders enorm
verdriet en wil naar niemand niet luisteren’.
Afdelingsleider (R) tegen Mentor (S): ‘Wacht maar,
ik zal wel eens met die knul praten…’
Scene 5
Enzovoort en zo verder.

Omstanders
Clarkson (1987, 1996) pleit ervoor om de theorie
van de Dramadriehoek en de Spelanalyse uit te
breiden met de vaak onopgemerkte rol van de
Omstander(s). De term ‘omstandergedrag’ ontstond ooit in New York waar een jonge vrouw
werd vermoord binnen zicht- en gehoorafstand
van tientallen mensen die allemaal niets deden.
Een Omstander is dus iemand die zich afzijdig
houdt terwijl anderen een of andere vorm van
hulp nodig hebben. Omstandergedrag is herkenbaar aan de volgende kenmerken:
Mensen zijn zich ervan bewust dat er iets aan
de hand is.
Ze nemen geen verantwoordelijkheid, noch
voor het veranderen, noch voor het in stand
houden van de situatie.
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Ze kunnen haarfijn uitleggen waarom ze geen
keus hadden.
Ze miskennen (dit is een onbewust proces)
hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen.
Omstanders van een Spel hanteren vaak zogenaamde Omstander-slogans om niet betrokken te
raken (Clarkson, 1996). Het zijn handige drogredenen. Ze maken het mogelijk de noodzakelijke
rol niet te nemen en passief op de tribune te blijven zitten of langs de lijn te blijven staan.
Omstanders maken zichzelf ermee wijs dat ze
geen rol, taak en verantwoordelijkheid hebben.

hoe heb ik het zover laten komen?’.

Voorkomen en genezen
Het beste is Spel te vermijden.Voorkomen is beter
dan… Wie echter toch in Spel belandt, kan, zodra
hij zich dat bewust is, er uit stappen om de schade
te beperken. Alle posities in de Dramadriehoek
lijken, zo stellen de Graaf & Kunst (2010), haaks te
staan op de kenmerken van assertief gedrag.
Assertiviteit is gebaseerd op:
respect voor jezelf
respect voor de ander

Voorbeelden van Omstander-slogans zijn:
Het is mijn zaak niet!
Ik overzie het geheel niet.
Het is hun eigen schuld!
Ik bemoei me met mijn eigen zaken.
Neutraliteit is het beste hier.
De waarheid zal wel in het midden liggen.
Het is veel ingewikkelder dan het lijkt.
Ik wil mijn vingers er niet aan branden.
Ik wil geen slapende honden wakker maken.
Ik doe gewoon wat van mij gevraagd wordt.
Ik kan het verschil toch niet maken.
Ik kan het alleen vanuit mijn eigen gezichtspunt
bekijken.

Clarkson roept niet op je overal maar mee te bemoeien, laat staan dat ze oproept tot Redden. Zij
stelt wel vast dat je door lid te zijn van een groep
al betrokken bent, of je wilt of niet. Je kunt niet
niet betrokken zijn. Ook als je niets doet, oefen
je invloed uit, ten goede of ten kwade.Van de
tribune afkomen heeft voordelen! Op persoonlijk niveau geeft het de voldoening om opnieuw
de regie te pakken en je energie te steken in het
aanpakken van kwesties, in plaats van nog meer
slapeloze nachten, piekerperiodes, maagzweren en
hartklachten. Als de Omstanders hun gedrag en
houding wijzigen en actief hun invloed aanwenden kunnen zij het systeem waarvan zij deel uitmaken, behoorlijk in beweging brengen.
Wie geen verandering probeert te brengen in een
probleemsituatie, zal uiteindelijk zélf door het
ervaren probleem worden veranderd.
Er is een definitie van geestelijke gezondheid
waarin is opgenomen ‘de moed te doen wat men
rechtvaardig acht, zelfs als dat ongemak en gevaar
oplevert’. Het gaat erom dat betrokkenen zich
opnieuw afvragen ‘Waar was ik, wat deed ik,
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respect voor de communicatie
Het Slachtoffer in de Dramadriehoek vertoont
afwachtend (onderdanig) gedrag: weinig tot geen
respect voor zichzelf.
De Aanklager in de Dramadriehoek vertoont
agressief (aanvallend) gedrag: weinig tot geen respect voor de ander.
De Redder in de Dramadriehoek vertoont manipulatief (ontwijkend) gedrag: weinig tot geen
respect voor de communicatie.
De kans dat assertieve mensen in Spel terecht
komen is niet zo groot. Assertieve mensen zijn in
staat te zeggen wat ze voelen, denken en willen
op een wijze die de ander in zijn waarde laat. Met
respect voor de eigen grenzen en die van de ander.
Assertieve communicatie is positief, direct en verbindend. Ieder mens bezit het vermogen om assertief te reageren. Op die wijze ontstaan er altijd
vele, vaak onverwachte, opties om ‘er samen uit te
komen’. Terug kijkend naar de voorbeelden in dit
artikel komen de volgende ideeën voor Spelvrije
communicatie bij me op.Voegt u er vooral de uwe
aan toe.
In plaats van Aanklagen en zich tegenover haar
vriendinnen te beklagen over haar man die het
reparatiewerk aan het huis steeds weer verprutst,
kan de vrouw eens overwegen met haar man in
gesprek te gaan over de staat van hun huwelijk of
met een goede vriendin eens te onderzoeken hoe
ze zich voelt in de relatie met haar man.
De vriendinnen hadden, in plaats van zich te laten
verleiden tot dit Spel, ook oprecht kunnen zeggen ‘Wat naar voor je allemaal!’, gevolgd door een
vraag als ‘Wat kunnen wij voor je doen?’. Het is
dan wel oppassen geblazen dat de vrouw niet alsnog de Slachtoffer rol oppakt.
De teamleider en de leraar kunnen in plaats van,
keer op keer, vanuit de Aanklager en het
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Slachtoffer, in het uiten van wederzijdse irritaties
te vervallen, eens rustig de tijd nemen om samen
te onderzoeken waarom ze elkaar keer op keer
ontwijken rond de lastige kwestie van ‘het orde
houden’. Een oprechte vraag stellen maakt de kans
op een werkelijke ontmoeting vaak groter.
De moeder van Govert kan, in plaats van steeds
weer in haar angst en bezorgdheid te schieten, een
gesprek aanknopen met haar zoon over wat hem
werkelijk beweegt. Zo’n gesprek, gevoerd vanuit
werkelijke interesse en met voldoende ruimte
voor gevoelens en behoeften van beiden, maakt
de kans groot dat nieuwe opties verkend kunnen worden. De mentor had, in plaats van direct
in de doe-stand te schieten, eerst eens kunnen
luisteren en vragen kunnen stellen. ‘Waar maakt u
zich vooral zorgen over?’ Dat had een bijzonder
gesprek kunnen opleveren. Een afsluiting als ‘Als u
nog steeds wilt dat ik met hem praat, vraagt u hem
dan morgen even naar mij toe te komen?’ had ‘het
probleem’ tenminste gelaten waar het hoort.
Weiger de rol van Slachtoffer, Redder, Aanklager
en Omstander. Door in het midden van de
Drama-driehoek te blijven staan, haal je de angel
uit een Speluitnodiging. Door in het midden te
blijven staan, kun je gebruik maken van elementen uit alle drie hoeken.
In plaats van te gaan Redden kun je je hulp
aanbieden. Gebruik je eigen gedachten,
gevoelens en gedragingen en niet die van
iemand anders!
In plaats van het hulpeloze Slachtoffer te worden kun je zeggen wat je nodig hebt. Als je
iets wilt, vraag er dan om en verwacht ook van
anderen dat zij vragen wat ze nodig hebben.
In plaats van Aanklagen kun je een assertieve

reactie geven (zie boven). Maak je behoeftes op
een gezonde manier duidelijk.
Als mensen elkaar werkelijk (durven!) verstaan,
wordt de kans dat ze ‘er samen uitkomen’ flink
groter.

Conclusies
Van Poelje (2008) zet bovenaan een lijstje ideeën
om Spel te vermijden: ‘De beste manier om Spel
te voorkomen en uit Spel te komen, is je eigen
Spel doorgronden’. Zelf hanteer ik drie criteria
om mijn leven en werken zo Spel-vrij mogelijk te
houden. In die drie ervaringen zit de essentie van
wat in TA Spel heet vervat.
1

Ik weet dat als ik keer op keer geen zin heb in
een bepaald klantcontact of in een bepaald
contact in de privésfeer, ik voor 99% zeker in
de Spel ben beland.

2

Ik weet dat als iets in mijn werk of iets uit
mijn privéleven me veel meer bezig houdt dan
me lief is, laat staan dat het me uit mijn slaap
houdt, ik voor 99% zeker in een Spel ben gestapt.

3

Ik weet dat als ik na afloop van een werkdag
of na afloop van ‘gezellig’ avondje met vrienden, me regelmatig ontevreden voel, ik voor 99%
zeker meegegaan ben in een Spel.

Uiteindelijk is het dan de volgende vraag die me
helpt om het Spel te stoppen en om meer betekenisvolle relaties aan te gaan: ‘Wat ging ik uit de
weg? Wat heb ik niet gezegd of gedaan dat eigenlijk gezegd en gedaan moest worden? Waar zag ik
tegenop?’ Een antwoord op die vraag, helpt me
altijd verder. Mensen spelen een Spel immers uit
angst voor de werkelijke ontmoeting.
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Pesten vanuit TA-perspectief
Dieper inzicht leidt tot preventief programma tegen pesten
Frank Odding
Frank Odding helpt en ondersteunt vanuit Praktijk Frank Odding opvoeders en hen die opgevoed zijn en die het daar
moeilijk mee hebben. Door middel van laagdrempelige, toegankelijke en diepgaande therapie of coaching worden
mensen geholpen problemen die zij in het hier en nu ervaren, aan te pakken. Zo werken mensen aan toename van
autonomie en krijgen zij grip op hun leven.
Frank biedt onder de naam TA-terwerkplaats (www.ta-ter.com) cursussen gericht op opvoeding aan gericht op
organisaties en instellingen waar veel opvoeders komen (scholen, kerken, zorginstellingen).
Frank is mede-eigenaar van www.respect-is-oke.com, voor sfeerverbetering via groepsdynamiek. Dit betreft cursussen, projecten en coaching voor sportverenigingen, scholen en bedrijven. Binnen het project ‘School = Oké’ is er
ruimte voor bijscholing met betrekking tot pesten.

Pesten is actueel en regelmatig in het nieuws.
Soms zakt de aandacht tijdelijk in, om later weer
terug te komen. Meestal na vermelding in de
media van een persoonlijk drama. Het feit dat
mensen hun behoeftes willen vervullen ten koste
van andere mensen raakt mij. En ook het feit dat
mensen dit toelaten.
Ik heb hier meer zicht op gekregen vanuit de theorie van de Transactionele Analyse.
In dit artikel wil ik mijn inzichten delen. Ik geef
een definitie van pesten vanuit het perspectief van
de Transactionele Analyse. Ik geef een typering
van situaties waarin gepest wordt, van de pester,
de gepeste en de omstander. Ik zet vraagtekens
bij antipestbeleid en ga in op de tegenhanger van
pesten: positief pedagogisch schoolklimaat.

Wat voorafging
Op 7 december 2012 gaf ik samen met een medestudent in het kader van onze studie psychotherapie van de TA-Academie een presentatie aan onze
medestudenten. Aan deze presentatie was een
voorbereiding voorafgegaan waarin het zoeken
was naar de juiste vorm.
Uiteindelijk is het artikel ‘Pesten, we kijken er
verkeerd naar’ van Linda Duits, gepubliceerd in
de Volkskrant d.d. 10-11-2012, de basis geworden
van de presentatie. We startten met een rollenspel:
een pester, een gepeste en een mentor.
In het begin is er sprake van een vriendschapsrelatie: Martijn (heeft het niveau voor het VWO,
komt goed mee) maakt het schoolwerk van Thijs
(heeft vrienden, moet van zijn ouders VWO doen).
Het gaat over in eerste graadsspel als Martijn
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aangeeft niet langer het werk van Thijs te willen doen. Thijs voert de druk steeds verder op,
waardoor tweedegraads spel ontstaat. Uiteindelijk
kan Martijn de druk niet aan, hij ziet geen uitweg
meer en kiest voor suïcide. Daarmee is het rollenspel overgegaan in derdegraads spel.
Na bespreking en analyse van het rollenspel is een
kopie van het krantenartikel uitgedeeld. Na een
korte leespauze hebben we dit besproken. Aansluitend hebben drie medestudenten een rollenspel
gespeeld vanuit de Winnaardriehoek.
Wat gebeurde er echter: na de openingszin van de
mentor schoten pester en gepeste direct terug in
de dramadriehoek. Precies zoals in het echte leven
ook kan gebeuren. Dit gold ook voor de omstanders, een TA-concept dat uitgewerkt is door
P. Clarkson (1996). De mede-studenten keken toe,
waren stil en bleven stil tot aan de koffie. Daar
kwamen de verhalen los wat men had willen doen
en kunnen doen, maar niet deed. Men bleef op de
tribune en keek toe.
Deze presentatie bezorgde mij een ‘visioen’:
preventie van pesten vanuit TA-perspectief
‘in de markt zetten’. Dit kan echt wat toevoegen
aan alle initiatieven die er al zijn.

Mijn persoonlijke noot bij pesten
De presentatie heeft heel wat los gemaakt bij mij.
Ik word echter snel enthousiast over onderwerpen,
die ik vervolgens ook zo weer loslaat
(‘Doe je best’). Tijdens studie kwam naar voren
dat de betere keuzes gemaakt worden met je gevoel (‘vanuit je onderbuik’) en niet met je hoofd.
Daarom heb ik tijdens een intervisiebijeenkomst
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met een aantal TA mensen gevraagd: help mij te
kiezen vanuit mijn gevoel. Een oefening werd
gedaan en ik kwam tot het inzicht: ik wil aan de
slag met pesten. Pesten raakt mij. Twee situaties
schoten mij te binnen:
1 Ik fiets door een fietsentunneltje in mijn
geboortestad Assen. Ik was 10,11 of 12 jaar.Voor
mij fietsen twee jongens. Ze kijken om en ik interpreteer dat als voor mij onveilig. Ik besluit om
een zijuitgang van het tunneltje te nemen. Bovenaan de uitgang staan de twee jongens mij op te
wachten. Ik weet niet meer precies wat ze deden,
of ze schreeuwden of duwden. Ik weet nog wel
dat ik begon te huilen. Daar wisten ze zich geen
raad mee en toen verdwenen ze.
2 Ik zit in klas 2 of 3 van het Voortgezet
Onderwijs. Ik draag een door mijn moeder gebreide trui. We hebben Duits van een docent die
bekend staat als erg goed.
Twee meisjes achter mij sissen: ‘Je stinkt’. Dat en
meer, op een typische meisjesmanier(?).
Deze ene keer herinner ik mij.Vermoedelijk
gebeurde het vaker want dat jaar staat in mijn
geheugen als onplezierig. Ik ging van Atheneum
naar Havo (ik stond een 6,5 gemiddeld in plaats
van een 7) en ervoer het als een opluchting.
En die docent? Ik vond haar een slechte docent,
want zij had niet door wat er in haar klas gebeurde. Beide voorvallen heb ik nooit aan mijn ouders
verteld. Wel heb ik mijn moeder gevraagd om
deodorant. Dat vond ze onzin.

Deﬁniëring van pesten vanuit TA-perspectief
Mijn definitie van pesten luidt:er is sprake van
pesten bij elk patroon (dus meerdere situaties)
waarin de ene persoon, de pester, zijn eigen behoeftes probeert te vervullen ten koste van een
ander, de gepeste. Het gaat bij pesten niet om de
primaire, gezonde behoeftes zoals liefde, aandacht
en vertrouwen. Het gaat eerder om ‘racketbehoeftes’: het compenseren van gebrek aan liefde,
aandacht, vertrouwen en ook de behoefte om een
ander te vernederen of om macht uit te oefenen.
Dit zal ik toelichten.
De pester leeft vanuit een +/- of -/- levenspositie, wordt gedreven door de wees sterk driver en
gehinderd door injuncties (wees niet jezelf, hoor
er niet bij, kom niet dichtbij, groei niet op, slaag
niet, denk niet en/of voel niet) en een negatieve

strookhuishouding, waarbij het geven van negatieve strooks overheerst.
De gepeste, sluit aan in dit patroon vanuit een
-/+ of -/- positie, mogelijk gemaakt door injuncties (besta niet, wees niet belangrijk, hoor er niet
bij, kom niet dichtbij, slaag niet, doe niets en/
of voel niet) en een negatieve strookhuishouding
waarbij het ontvangen van negatieve strooks overheerst en het weigeren van strooks niet voldoende
ontwikkeld is.
De positie op het niveau van de drivers (positieve
werking ervan) wordt onvoldoende ingenomen
door de pester.
Het patroon leidt tot Spel waarin het lokaas en de
zwakke plek van de pester aansluit bij de zwakke
plek en het lokaas van de gepeste. Dit leidt tot een
patroon van responses, gevolgd door een omslag
van de pester of de gepeste. Dit leidt tot verwarring bij beiden, gevolgd door een afrekening van
zowel pester als gepeste.

Typering van de situatie waarin pesten
voorkomt: strooktekort!
Erbij horen is de meest wezenlijke menselijke
behoefte. De angst er niet bij te horen en geen
bijdrage te leveren aan het menselijk bestaan in
het algemeen is groter dan de doodsangst
(Jan Ruigrok, 2010). In TA-termen komt dit neer
op de strookhonger, zoals Berne die formuleerde.
Mensen hebben behoefte aan strooks, het liefst
positieve onvoorwaardelijke en voorwaardelijke
strooks. Als dat niet kan, dan zijn negatieve voorwaardelijke en zelfs de onvoorwaardelijke nog
altijd beter dan genegeerd worden.
In mijn tijd als basisschoolleerkracht was er een
situatie waar ik absoluut niet tegen kon: als leerlingen deden alsof ik lucht was. Mijn kinderen
thuis weten dat ook. Ik zet me nu in om dat positief vorm te geven: al ben je puber of ben je boos,
als je ’s avonds naar bed gaat, groet je alle mensen
in de kamer, ook je zus.
In een gezonde groep of klas worden leerlingen
gezien, er is aandacht voor ze. Ze krijgen positieve
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke strooks. Ze
krijgen ook negatieve voorwaardelijke strooks: ze
kunnen aangesproken worden op hun gedrag of
op hun schoolwerk.
Een tijd geleden was er op het journaal een item
over gedrag op school. Een jonge leraar werd ge-
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coacht door een oudere collega. Hij adviseerde
haar om aan het begin van de les bij de deur te
gaan staan om zo de leerlingen duidelijk te maken
dat ze haar ‘territorium’ binnen gingen. Zij waren
daar te gast. Dit klinkt heel aannemelijk.
Ik ben van mening dat er iets anders gebeurde:
de docent stond bij de deur en verwelkomde de
leerlingen: ze kregen allemaal een positieve (on-)
voorwaardelijke strook. Sommige leerlingen misschien wel de eerste van die dag!
In gezonde groepen is er (meestal of overwegend)
evenwicht tussen geven en ontvangen (twee
belangrijke termen uit de contextuele therapie/
benadering). In ongezonde groepen is het evenwicht uit balans. Geven en ontvangen liggen te
ver uit elkaar. Erbij horen staat onder druk. Er is
geen gemeenschappelijk belang en er ontstaan
subgroepen. De loyaliteit aan subgroepjes binnen
de groep is groter en de rivaliteit tussen subgroepen of individuen is geboren. Andere subgroepen
bemoeien zich niet met de problemen van een
andere subgroep of een individu, want het valt
niet onder hun loyaliteit. Zij hebben er geen
boodschap aan. Zij gaan op de tribune zitten en
kijken naar of genieten van wat het speelveld te
bieden heeft. Staat het hun niet aan dan draaien ze
zich om en gaan weg. Loyaal aan de eigen groep.
Een voedingsbodem voor pesten is gelegd.
Het essentiële en ook treurige is dat alle drie aandeelhouders in het ‘pestgebeuren’, namelijk de
pester, de gepeste en de omstander, dezelfde drive
hebben: erbij willen horen. Mensen voelen zich
OK als ze erbij horen. Er niet bij horen zorgt voor
een niet OK gevoel. Hier ligt een link naar scriptontwikkeling, -bevestiging en -instandhouding.
De groep beïnvloedt ontwikkelingen in de persoonlijke en persoonlijkheidsontwikkeling.
Een individu met zijn of haar ontwikkeling beinvloedt de groep, hetzij positief, hetzij negatief.
Je kunt niet niet beïnvloeden (de spellingcontrole
vindt dat dit niet kan; twee dezelfde woorden
achter elkaar maar ik laat het staan). Een prachtige
opmerking van P. Clarkson als het gaat om ‘the
Bystander’ in haar gelijknamige boek. Daarover
later meer.

Typering van de pester
De pester heeft een behoefte te vervullen. Hij wil
gezien worden, hij wil erbij horen. In en door
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zijn levensgeschiedenis heeft hij keuzes gemaakt
waardoor hij nu vanuit een ‘Ik OK/jij niet OK’ of
een -al dan niet overdekte- ‘Ik niet OK/jij zeker
niet OK’ houding een plek in de groep inneemt.
Niet gewend aan gelijkwaardige transacties gaat de
pester op zoek naar bevestiging van zijn ooit gemaakte keuze. Hij miskent de mogelijkheden om
een ‘Ik OK/jij OK’ houding aan te nemen en op
een adequate manier zijn behoeftes te vervullen.
Er is altijd een link naar de eerste groep waar een
kind bij hoort: het gezin. Een kind kan een te
sterke rebelse kant of een te sterk negatief
Natuurlijk Kind ontwikkeld hebben als reactie
op zijn eigen ouders en/of broers en zussen. Het
kan echter ook een sterke Aangepaste Kindkant
ontwikkeld hebben die in de puberteit omslaat in
antiscript. Dit is het deel van het script dat de persoon omgekeerd heeft tot het tegenovergestelde,
waarbij de tegenovergestelde boodschap wordt
gevolgd in plaats van de oorspronkelijke (Stewart
en Joines, 2010).
Volgens Linda Duits (artikel in de Volkkrant)
hebben de meeste pesters een goed normen en
waarden besef. In TA-termen: de Structurerende
Ouder is goed genoeg ontwikkeld. In antiscript
kan een leerling dit natuurlijk behoorlijk overboord zetten.
Qua strookhuishouding heeft een pester een
voorkeur voor het geven van negatieve strooks,
zowel de voorwaardelijke als de onvoorwaardelijke. Hier ligt een directe link naar het gezin van
herkomst, waar de pester vermoedelijk vooral
negatieve strooks heeft ontvangen. In termen van
tijdstructurering heeft de pester voorkeur voor
Spel. Dit kan gaan van eerste, via tweede naar
derde graadsspel met alle gevolgen van dien.
Op 22 februari 2013 stond op www.nu.nl een
bericht dat pesters en gepesten tot 10 jaar later
nog last kunnen hebben van wat ze zelf meegemaakt of anderen aangedaan hebben. Dat is niet
zo verwonderlijk als je ervaringen hebt opgeslagen
in je script.

Typering van de gepeste
Ook de gepeste probeert de behoefte om er bij
te horen te vervullen. Hij draagt een levenspositie
met zich mee die gekenmerkt wordt door
‘Ik niet OK, jij wel/niet OK’. De voorgeschiedenis van de persoon in kwestie speelt hierin een rol.
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De invloed van gezinsleden, de drivers, stoppers
hebben zich in de persoon vastgezet. Een negatieve strookhuishouding, met een voorkeur om
strooks op te slaan als negatief onvoorwaar-delijk,
actief om negatieve strooks vragen en positieve
strooks wegfilteren en negeren, zorgen voor een
negatief en onrealistisch zelfbeeld. Het zelfvertrouwen is zwak en door zelfattributie wordt de
persoon in kwestie steeds weer bevestigd in zijn
eigen gelijk: ik hoor er niet bij, ik zit altijd in de
hoek waar de klappen vallen. Zo wordt script
ontwikkeld en in stand gehouden.Vraagt de gepeste erom gepest te worden? Nee, absoluut niet.
Wat echter wel gebeurt, is te verklaren met de
Spelformule uit de TA: het lokaas en de zwakke
plek van de gepeste matchen met de zwakke plek
en het lokaas van de pester. Zo kan zelfs vanuit
een vriendschapsrelatie een Spel ingezet worden,
dat eerst nog sociaal acceptabel is maar uiteindelijk via eerste, tweede en derde graads spel zelfs
kan leiden tot suïcide. Het voorbeeld hierboven
bij ‘wat vooraf ging’ maakt deze niveaus duidelijk.
In de media lijkt een suïcide uit de lucht te komen vallen: ‘Ze vertelde nooit wat’, ‘Hij zei dat
het goed ging op school’, ‘We merkten niets aan
hem’. Eerste graadsspel kan nog hardop verteld
worden. Bij het tweede graadsspel gaat de persoon
‘ondergronds’, er treedt schaamte op. Gepesten
zeggen niets, vertellen niets, zeggen dat het goed
gaat, lachen, terwijl ze niet blij zijn. En dan ‘ineens’
volgt de suïcide op derde graadsniveau.

Typering van de omstander
De groep omstanders is een gemêleerd gezelschap.
Het centrale probleem is in ieder geval de
passiviteit. Dit kan voortkomen uit teveel Aangepast Kind, maar een omstander kan ook in zijn
Volwassene besluiten om zich erbuiten te houden.
Vaak speelt angst een rol: als ik me er mee bemoei,
dan word ik straks gepest. Deze angst is slechts ten
dele gegrond: als er binnen het Spel geen match is,
bijvoorbeeld omdat de omstander zelfvertrouwen
heeft of genoeg vrienden, dan zal er niet snel een
pestsituatie ontstaan. De pester vervult in dat geval
zijn behoefte niet en zal andere manieren moeten
bedenken om dat voor elkaar te krijgen.
De levenspositie kan veel weg hebben van ‘ik
OK/jij OK’, maar hieronder ligt in feite ‘ik OK,
jij niet OK’ of ‘ik niet OK, jij wel OK’ of zelfs ‘ik

niet OK/ jij niet OK’. In dit laatste geval is angst
om zelf gepest te worden gegrond. Drie injuncties spelen met name een rol bij de omstander:
‘doe niet’, ‘kom niet dichtbij’ en ‘voel niet’. Qua
strookhuishouding spelen rakelingse strooks een
rol, want echte verbinding wordt niet aangegaan.
Dit betekent ook dat omstanders mogelijk moeite
hebben met het geven van negatieve, voorwaardelijke strooks, in deze situatie het afkeuren van het
gedrag van de pester.

Antipestbeleid?
Pesten heeft een tegenhanger: ieder mens is OK.
Dit is één van de basisprincipes binnen de TA die
mij bijzonder aanspreekt. Hier klinkt respect in
door en ieder mens mag er zijn. Ik geloof niet in
antipestbeleid. Mijn grote angst is dat scholen nu,
naar aanleiding van de zelfmoorden en de aandacht
voor pesten, allemaal controleren of hun map met
het pestprotocol nog in de kast staat. In elke klas
wordt het stof van de map geblazen. Tijdelijk herleeft de aandacht en controleert de Inspectie voor
het Onderwijs extra op dit onderwerp. En daarna
gaan we over tot de orde van de dag.
Antipestbeleid riekt naar een eenmalige oplossing.
Zo van ‘we gaan er even tegenaan en het probleem is opgelost’. Ik geloof meer in de tegenhanger: een positief pedagogisch klimaat gebaseerd op
‘Ik ben OK, jij bent OK’. We mogen er allemaal
zijn op deze school (of in deze organisatie): leerlingen, leraren, onderwijsondersteunend personeel,
de teamleider, de directeur, de ouders. We horen
allemaal bij de leefgemeenschap die we samen
voor een aantal jaren vormen. We horen erbij, zoals we zijn en daarom is pesten niet nodig. Komt
het toch voor? Dan is het omdat leerlingen grenzen verkennen. En de grens ken je het beste door
er net overheen te gaan en ervan te leren.
Dit geldt voor de pester en de gepeste (gedachtegoed ontleend aan Jan Ruigrok, 2010). Omdat de
dagelijkse werkelijkheid iets minder rooskleurig is
dan bovenstaande, werk ik in de volgende alinea’s
uit wat scholen (en bedrijven) kunnen doen om
pesten in de hand te houden.

Wat te doen aan pesten
Wetenschappelijke onderzoeken, zoals Ferguson,
Miguel, Kilburn & Sanchez (2007) en Merrel et
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al (2008), te vinden via het Nederlands Jeugdinstituut (‘Wat werkt tegen pesten’ van Karen van
Rooijen-Mustaers op www.nji.nl) tonen aan dat
bestaande hulpprogramma’s aan pester en gepeste
niet voldoende helpen of dat verschillende onderzoeken wisselende resultaten aantonen. De best
werkende programma’s zijn gericht op de rol van
de omstander. De omstander moet van de tribune
afkomen, zich omdraaien naar het speelveld en
zijn verantwoordelijkheid nemen (in het Engels
prachtig: ‘responsibility is the ability to respond, P.
Clarkson). In de overzichtsuitgave met betrekking
tot pesten ‘Wat werkt tegen pesten’ van het
Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) komt
echter ook vaak het zinnetje terug: ‘dit is nog
onvoldoende onderzocht’. In een recent verschenen boek staat een hoofdstuk van ‘Pestgoeroe’ Bob
van der Meer (2012). Naast dat de inhoud van het
hoofdstuk mij tegenviel, kwam ook daar erg vaak
de zin terug ‘dit moet meer onderzocht worden’
en ‘ik roep dit al jaren maar er is nog niets meegedaan’. Ook wordt geconstateerd dat veel antipestprogramma’s op de basisscholen beter werken
dan in het Voortgezet Onderwijs. Het Voortgezet
Onderwijs is groter, meer leerlingen, meer verschillende docenten. Mijn eerste reactie: dan moet
het programma dus eenvoudiger.

KiVa-project
De beste resultaten lijken te worden bereikt met
het KIVA-project (2009), met name omdat in
dit project de nadruk gelegd wordt op de omstander. Het leuke hiervan is dat het concept van
de omstander afkomstig is van de Transactionele
Analyse: zoals al eerder in dit artikel genoemd:
‘The Bystander’ van P. Clarkson.De Universiteit
van Groningen is met een omvangrijk onderzoek
bezig naar de effecten van het KIVA-project in
Nederland.
‘KiVa is een bewezen eﬀectief standaardprogramma tegen pesten. KiVa is ontwikkeld aan de
Universiteit van Turku, Finland. Het is gebaseerd op
jaren van onderzoek en werd voor het eerst getest
in Finland in het schooljaar 2007-2008.
Inmiddels is KiVa de standaard in Finland; meer
dan 90% van de basisscholen gebruikt het programma om pesten tegen te gaan. Dat is ook niet
zo verwonderlijk als je bedenkt welke positieve
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uitkomsten KiVa heeft. De belangrijkste uitkomst
van KiVa is dat pesten op KiVa-scholen sterk afneemt. In vergelijking met controlescholen waren
er op KiVa-scholen tot 40% minder pestsituaties. Als
pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er
voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering
werden opgelost. Maar dit is niet alles. KiVa zorgt er
ook voor dat het schoolwelbevinden, de motivatie
en de schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa-leerkrachten beter zijn toegerust
om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de
klas verbetert. Het succes van KiVa is ook door anderen erkend. KiVa won in 2009 de European Crime
Prevention Award. Daarnaast is KiVa in een vergelijking met alle mogelijke antipestprogramma’s als
een van de beste naar voren gekomen. De vraag is
nu of KiVa het pesten in Nederland in groep 5 en 6
ook kan verminderen. Is het misschien zelfs mogelijk om het succes van KiVa in Nederland te overtreffen? Om antwoord op deze vragen te geven gaan
we een wetenschappelijk experiment aan, waarbij
we scholen twee jaar lang gaan volgen als ze KiVa
gebruiken. (bron: www.kivaschool.nl).

Ik verwacht dat dat programma effectief zal blijken,
ook in Nederland. Kan het anders, als het sterke
TA-concept daarin een plek heeft?
Een tijdje geleden berichtte ‘Het Pestbriefje’, een
alles-in-één methode om pesten direct te stoppen,
op hun weblog op www.pestbriefje.com:
‘Anti pesten programma’s hebben doorgaans het
meeste succes op hun eigen website en er is niet
één programma dat bewezen succesvol is’.
De zin is tekstueel een prachtige vondst, maar
de inhoud triest. Het geheel triggert mij echter
enorm. Zeg tegen mij ‘het kan niet’ en er komen
krachten in mij los om het tegendeel te bewijzen.
Ik ben er van overtuigd dat de theorie van de
Transactionele Analyse een zeer zinvolle bijdrage
kan leveren aan het ‘Pestdebat’. Jan Ruigrok heeft
in zijn boeiende boek ‘Handboek, alles over pesten’ een eerste aanzet toe gegeven. Ik ga een stap
verder in wat ik hierboven heb beschreven. De TA
heeft wat te bieden aan de groep, de omstander, de
gepeste en de pester. Zal pesten hiermee verdwijnen? Nee, pesten is op deze wereld van alle tijden,
plaatsen en culturen. We kunnen het wel binnen de
perken houden. Grenzen verkennen gaat gepaard
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met over grenzen gaan. Zo wordt plagen ook wel
eens pesten. Maar de omstanders, de gepesten en
de pesters staan er zelf bij en komen in actie!

Mijn kijk op pesten
Het is goed om aandacht voor pesten in te bedden
in een schoolbrede aanpak van een ‘Positief Pedagogisch Schoolklimaat’ gebaseerd op het concept
van ‘Ik ben OK, jij bent OK’.
Mijn bedrijf ‘Respect = Oké’ (www.respect-isoke.com, samen met mede-eigenaar Angelique
van Wilpen) kent twee pijlers: het project
‘Sport = Oké’ (www.sport-is-oke.com)en het
project ‘School = Oké (www.school-is-oke.com).
Bij beide projecten gaat het om sfeerverbetering
via groepsdynamiek. We bieden cursussen, projecten en coaching aan sportverenigingen, scholen en
bedrijven. Binnen ‘School = Oké’ is een module
‘pesten’ opgenomen in een serie van zes modules
‘Communicatie en interactie’. Scholen kunnen de
modules los inkopen, maar de zes modules samen
vormen ook twee studiedagen rond ‘communicatie en interactie’ en dus rond sfeerverbetering.
De laatste tijd zijn we weer opgeschrikt en geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van
pesten. In acute situaties biedt ‘Respect = Oké’
coaching vanuit TA-perspectief. Dit biedt, in combinatie met mijn orthopedagogische kennis en ervaring en onderwijsachtergrond (basis-, speciaal en
voortgezet onderwijs), ruime mogelijkheden voor
doelgerichte interventies en ondersteuning. Ik richt
mij daarbij op de situatie (klas of school), de omstander, de pester en de gepeste. Zij zijn met elkaar
verbonden. In die verbinding kan aan verandering
gewerkt worden.Het ‘Project Positief Pedagogisch
Schoolklimaat’ vormt zich rond ‘Ik ben OK, jij
bent OK’ als uitgangspunt voor alle medewerkers,
leerlingen en bezoekers/gasten van de school.
Hoe zie ik dit voor me? Leerkrachten en docenten
worden geschoold in dit principe en introduceren

dit in hun klas middels de aanpak van het
‘Socratische gesprek’. Elke klas sluit met zichzelf
een contract ter bevordering van het uitgangspunt
dat iedereen er mag zijn. Ook op schoolniveau
wordt een contract gesloten met alle medewerkers van de school. In eerste instantie wordt in
elke klas elke week twee keer stilgestaan bij dit
uitgangspunt. In een later stadium wordt dit wekelijks gedaan, bijvoorbeeld tijdens de mentorlessen of het kringgesprek. Positieve voorbeelden en
uitwassen worden besproken en iedereen is op dit
uitgangspunt aanspreekbaar. Sancties worden preventief opgenomen in het contract.
Om scholen optimaal te ondersteunen ben ik
samen met een collega-orthopedagoog de training
‘Ik ben, wie ik ben, wat ik doe’ aan het uitwerken
(www.ikben-training.nl). Deze training is ook in
te zetten voor kinderen die pesten en kinderen die
gepest worden en zelfs voor gemengde groepen.
Deze training werkt niet als antipestbeleid, het is
een onderdeel van ‘Positief Pedagogisch Schoolklimaat’.Ik heb een tijd geleden contact gezocht
met de onderzoekers van het KiVa-project in Nederland. Zij hielden dit af, maar ik mocht ‘te zijner
tijd’ wel wat informatie opsturen. Dat zal niet gebeuren: ik geloof niet in antipestbeleid. Ik geloof
in ‘Positief Pedagogisch Schoolklimaat’.

Conclusie
Dit artikel laat zien dat de theorie en de concepten van de Transactionele Analyse dieper inzicht
geven in de problematiek van pesten.
Het laat ook zien dat pesten ingebed kan worden
in een totaal positief pedagogisch schoolklimaat.
Pesten zal niet uitgebannen worden in onze
wereld. Het kan echter wel binnen de perken
gehouden worden. Als dat lukt, dan hebben we
met elkaar veel gewonnen.
Met dank aan Moniek Thunnissen, opleider aan de opleiding psychotherapie van de TA-Academie te Soesterberg.
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Boekrecensies
Recensie: leerboek Transactionele Analyse - Moniek Thunnissen en Anne de Graaf
Ingrid Schaafsma
Ingrid Schaafsma (1967) CTA Educational ( onder contract ) is redacteur van de NVTA Strook. In juni 2012 studeerde
zij af aan de 3 jarige opleiding persoonlijke groei en professionele ontwikkeling aan de TA Academie.
Zij heeft ruime ervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het voormalig Arbeidsbureau en tevens heeft zij
gewerkt als trainer en coach bij de Kindertelefoon.

Laatst ging ik een moeilijk gesprek tegemoet en
hiervoor wilde ik iets opzoeken over het TA concept Contract. En waar ik voorheen naar het rode
handboek greep, besloot ik nu eens het leerboek
TA ter hand te nemen. Direct viel me op dat ik
niet alleen theorie en achtergrond informatie
kreeg, maar ook handvatten om TA toe te passen. In mijn geval bij het onderdeel Contract vier
vragen die ik kan gebruiken aan het begin van
een gesprek. Die directe toepasbaarheid vind ik
erg prettig. En dat maakt dit boek een leerzaam en
vooral praktisch toegankelijk boek. De lezer wordt
serieus genomen. Ik krijg geen gesimplificeerde
uitleg en word aangesproken op Hogeschool niveau. Door alle hoofdstukken heen proef ik dat ik
te maken heb met gedreven TA professionals die
goed op de hoogte zijn van wat er leeft binnen
de TA wereld, hoe men tegen TA en tegen de TA
concepten aankijkt en hoe men er mee werkt. Elk
hoofdstuk legt de verbinding tussen TA vroeger en
nu, de relatie met andere stromingen, met bevestiging uit recent wetenschappelijk onderzoek. Dit
wordt afgewisseld met eigentijdse voorbeelden zoals bij Tijdstructurering dat het delen van foto’s en
apps op je telefoon een vorm van Tijdverdrijf is.
Ook voel ik mij uitgedaagd na te denken, bijvoorbeeld wanneer ik lees: ‘door het toelaten van
strooks kun je je eigen referentiekader bewaken’.
Ik stel mezelf dan vragen hierover, wat betekent
dit voor mij en doe ik dat ook ? Daar begint het
leren. Want leren is een voortdurend proces, je
ontwikkeling staat niet stil. Leren doe je in het
dagelijks leven, thuis en op je werk, in interactie
met de ander en met jezelf.
‘De TA is een actieve therapievorm, stappen tot
verandering zijn belangrijker dan de analyse van
het probleem en analyseren kan altijd achteraf nog’
lees ik in het hoofdstuk over script. Zo wordt een
leerboek ook een doeboek. Je hoeft niet van voor
naar achter alles te lezen om te weten wat TA is.
Je kunt rustig per hoofdstuk lezen en daar de
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theorie bij zoeken of als je verdieping wilt dat
specifieke stuk lezen. Als je oefeningen zoekt bij
een bepaald TA concept is deel 3 heel geschikt.
En als je wilt weten hoe een professional vanuit
één van de vier werkvelden met TA werkt kom je
al gauw in deel 2 terecht. Zo zocht ik iets op over
scriptproces en ontdekte tot mijn verbazing dat
dit niet in het theorie gedeelte stond en dus wel
in deel 2 en daar vond ik precies wat ik zocht.
Dat vind ik dan leuk!
Over coaching zelf wordt niet veel geschreven,
wel over counseling. Dat vind ik wel jammer. In
deel 2 wordt coaching omschreven als : ‘de werkgerelateerde vorm van counseling’.Coaching is
bezig een eigen vakgebied te worden, met certificering en opleidingseisen. (Zie NOBCO en
het Tijdschrijft voor coaching) In de titel van
hoofdstuk 12 staat ‘counseling en coaching’. Maar
het hoofdstuk gaat bijna geheel over counseling.
Ik krijg ook nieuwe inzichten. Zo lees ik over de
injuncties dat een kind zelf besluit de verborgen
boodschap tot zich te nemen, zij het op onbewust
niveau. Weliswaar komt de injunctie vanuit het
Kind van je ouders maar het wordt niet overgedragen. Interessant vind ik het om te horen hoe
het een ‘tijdlang binnen de TA een soort sport was
om zoveel mogelijk Spelen met de meest aansprekende namen te ontdekken’. De auteurs kiezen
ervoor om ze in te delen naar de soort switch die
optreedt (bijv.Van Aanklager naar Slachtoffer). Ik
vind dit heel verhelderend en hedendaags en dit
geeft ook de verdieping aan die ik zoek.
In het voorwoord staat: ‘voor alle professionals die
er, net als wijzelf, van overtuigd zijn dat de kwaliteit van de relatie die de professional weet aan te
gaan met zijn of haar cliënt het hoofdingrediënt is
voor noodzakelijke of gewenste groei en ontwikkeling’. Ik vind dit getuigen van liefde en passie
voor het vak en voor TA, om jezelf via de relatie
als instrument in communicatie in te zetten, waarbij je niet alleen helpt die ander te laten groeien
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en te ontwikkelen maar ook jezelf.
Dit leerboek Transactionele Analyse is een boek
dat je pakt wanneer je meer van de TA theorie
wilt weten, wanneer je verdieping zoekt, bevestiging en ook wanneer je je wilt laten inspireren.
Ik besef mij hoe bijzonder het is om met een TA
bril een TA leerboek te recenseren, immers als
leren en groeien een voortdurend ontwikkelingsproces is, is ook deze recensie een momentopname van dat moment.Van een belangrijk apart
hoofdstuk over ethiek naar een perfecte uitleg van
de miskenningsmatrix tot verdiepende leerstof en

een hernieuwde uitleg over transacties en de link
met andere communicatiemodellen is dit TA leerboek een must voor iedere TA professional. Een
aanrader voor een ieder, geinteresseerd, beginnend
of gevorderd, in de TA!

Recensie: Kwantumtransactionele analyse
en spiritualiteit - Anne Wuyts

Transformatie gaat met name over het omarmen
van de schaduwkant in jezelf, het niet oké deel
van het innerlijk kind, waar Thomas Harris ooit
al over schreef. Dan oppert zij het idee om aan de
vier gangbare werkvelden binnen de TA een vijfde
werkveld toe te voegen, die van de transformatie.
‘Succes in de TA wereld wordt te vaak afgemeten
aan de dikke portemonne en niet aan de mate
waarin je je als autonome individualiteit ontwikkelt’, zo stelt zij. Zij legt uit dat in de TA wereld
een soort piramidesysteem bestaat, waarin geacht
wordt, dat iemand zichzelf tegenkomt en aan zijn
script werkt. Toch komt zij ook mensen tegen
waarvan zij daar niet zo zeker van is.
Wat ik hier lastig aan vind is dat voor mij niet
duidelijk wordt,waarom zij TA zo’n warm hart
toedraagt. Ze had ook een andere methode of
theorie op het spirituele aspect kunnen loslaten.
Weliswaar benoemt zij wel steeds dat dit vanuit
haar perceptie is, maar ondertussen merk ik wel
een soort overtuiging die mij niet geheel bevalt.
Ik realiseer me nu dat ik vanuit mijn eigen Ouder
overtuigingen dit benader en wanneer ik met een
kwantumblik ernaar kijk, de ander zie als mijzelf,
dan kan ik de schaduwkant, het niet oké deel in
mijzelf, omarmen
Een interessant boek voor een ieder die iets meer
wil weten over kwantum en spiritualiteit in verbinding met TA.

Ingrid Schaafsma
‘Kwantumtransactionele analyse en spiritualiteit

is een boek voor mensen die hun leven in eigen
handen willen nemen en daar de verantwoordelijkheid voor dragen’.
Anne Wuyts geeft in haar voorwoord duidelijk aan
dat zij niemand wil overtuigen. Zij hoopt ‘mensen
aan te raken en uit te nodigen tot kritisch en vrij
onderzoek’. Het spirituele aspect wordt vermengd
met TA concepten. Wat is kwantum eigenlijk?
Dit legt zij helaas niet uit. Wanneer je zegt: alles
is één en één is alles, de ander als een spiegel van
jezelf zien, is TA dus ook kwantum. Zo wordt het
naar mijn mening duidelijker.
Dit zou dan meteen een voorbeeld kunnen zijn
van het vrije onderzoek waartoe zij de lezer
uitdaagt. Anne neemt je vlot mee in haar gedachtegang en leefwereld. Zij verbindt spirituele
zaken als het collectieve onbewuste van Jung, de
Akashakroniek van Steiner enz. aan TA concepten en geeft daarbij voorbeelden uit haar eigen
praktijk; hoe zij werkt met mensen. TA biedt haar
een prachtig kader om naar problemen, ziektes en
conflicten te kijken.
‘TA is één van de vele filters’, zegt zij, de perceptie
waarmee je naar iets kijkt. Wanneer ze TA aanbiedt aan cliënten komt de oplossing vaak vanzelf.
Wat ik uit haar hele boek begrijp is dat het gaat
om transformatie. Dit is niet hetzelfde als verandering. In TA termen betekent het dat het gaat om
scriptvrij worden, je ontdoen van de algehele
conditonering, iets waar in feite de gehele mensheid mee worstelt.

Leerboek Transactionele Analyse,
Moniek Thunnissen en Anne de Graaf,
ISBN 9789058982261,
De Tijdstroom uitgeverij

Kwantum Transactionele analyse en spiritualiteit,
Anne Wuyts MQTA,
ISBN 9789090273884,
drukkerij Shop My Book, 2013
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Verslag
Angelien de Bruijn en Theo van der Heijden
Angelien de Bruijn is CTA Counseling onder contract en werkzaam als counselor, trainer en organisatiecoach vanuit
haar eigen bedrijf AdBconsult.
Theo van der Heijden is TSTA in Counseling, werkzaam als psychotherapeut, counselor en opleider vanuit Instituut
Van der Heijden.
Zij zijn partners en werken samen in de TA basisopleiding Coaching en Counselling van Instituut Van der Heijden.
Daarnaast begeleiden ze samen partnerrelaties.

Omdat wij de enige Nederlanders waren, onderstaand een kort persoonlijk verslag van onze
indrukken tijdens de ITAA conferentie in Osaka,
Japan.

Algemeen
Er waren ruim 500 deelnemers samen in een
luxe conferentiecentrum, waarvan slechts 100
niet-Japanners. Meerdere workshops werden door
Japanners gegeven, helaas ook regelmatig zonder
vertaling.
Opvallend was de gedisciplineerdheid en de
precisie van de organisatie met heel veel buitengewoon vriendelijke vrijwilligers. De vriendelijkheid, de hartelijkheid en de diepe buigingen
waren hartverwarmend.
Verschillen in cultuur kwamen op dramatische
wijze tot uiting tijdens de examens voor CTA en
TSTA.Van de 13 kandidaten (11 Japanners) zijn
er 5 gezakt, allen uit Japan, en de geslaagden waren doorgaans kantje boord. De procesfacilitator
maakte overuren. Er was bij de examinatoren een
algemeen gevoel van onbehagen omdat de kandidaten almaar niet ‘to the point’ kwamen. Het
maken van contact en het ervaren van een klik
werden ervaren als een lastig gemis door de examinatoren, waarvan Theo er één was.
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Het vermoeden is dat het TA-zelfbewustzijn in
Japan in de breedte nog fragiel is. Ze hebben pas
hun eerste TSTA-er sinds vijf jaar. John Heat refereerde daar nog aan, dat dat eerste proces ook
nogal wat voeten in de aarde had.
Zo’n geschiedenis en de onzekerheid om zich te
profileren stimuleert script. Een injunctie als Wees
niet zichtbaar in de ‘collectivistische’ cultuur van
Japan zou daarbij een rol kunnen spelen.
Ook het groot aantal vertalers dat door kandidaten werd ingezet, duidt mogelijk op onzekerheid.
Het is in ieder geval heel fijn dat de certificering
in Japan nu op gang is.
Het groot aantal Japanners dat de conferentie
heeft bezocht is ook hoopgevend.

TA in Japan
Tot onze verrassing heeft Japan al een lange traditie met TA en dus zeer weinig gecertificeerde
leden. De basis TA-boeken zijn al in de jaren 70
vertaald en oudgedienden van het eerste uur, zoals
Jack Dusay, gaven regelmatig lezingen en workshops in Japan.
Tot verbazing van de organisatoren, liep de conferentie snel vol, zodat, voor de eerste keer in de
conferentiegeschiedenis van TA in mei het maximum aantal congresleden/deelnemers bereikt was.
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De conferentie
Geopend met indrukwekkende Japanse trommelaars, halverwege een theeceremonie en afgesloten
met een druk bezocht Gala met het traditionele
japanse NOH-theater, een brassband, dansen in
kimono’s en om 21.00 uur (vroeg naar bed)
afgesloten.
Hoe anders dan in Oslo (EATA) waren hier de
keynotes en workshops veel meer lezingen dan
werkgroepen. Wij voelden ons wat teleurgesteld
door het éénrichtingsverkeer dat hiervan het gevolg was. Overigens had dat ook te maken met
het feit dat alles vertaald werd in het Japans.
Trudi Newton hield een keynote over hoe we
onze levendigheid en veerkracht kunnen stimuleren door ons script te zien als een vloeibaar
gegeven en het te transformeren naar een positief
verhaal waarin we zelf de ‘held’ zijn.
Nancy en Curtis Steel (Canada) boden een interessante workshop in dat kader over Redecision.
Elana Leigh (Australië) hield een mooie keynote
vanuit de visie dat de toekomst geen kans heeft als
het verleden niet omarmd wordt en in het hier en
nu een plek krijgt.

Een greep uit de workshops:
Wij gaven een workshop over
‘verraad/zelfverraad’ en daar waren de Japanse
en Chinese deelnemers heel blij met de emotionele diepgang: ‘ons leven en werken is nooit
meer hetzelfde’.Vooral toen Angelien tijdens
een meditatie Summertime zong, als symbool
voor de holding van de constructieve Voedende
Ouder.

Ze brengen met TA een radicale omslag in
de onderwijscultuur door een gelijkwaardige
opstelling vorm te geven tussen docenten en
leerlingen vanuit ik OK /jij OK.
Jack Dusay gaf een workshop over relatietherapie. Hierin toonde hij aan dat ‘the real problem’
altijd in de zeer jonge jaren te vinden is.
De script-conclusie vertekent en belast de
relatie: wanneer je deze vroegkinderlijke overtuiging op tafel krijgt, wordt de relatie fundamenteel ontlast, en stroomt de liefde weer.

Ontwikkelingen in de TA wereld
World wide counsel for maintaining
standards in TA
Na de conferentie is een orgaan opgericht om
wereldwijd een steun te zijn de professionele
standaard te benoemen en te handhaven.
Via de Script zal John Heath (ITAA president)
hierover verder verslag doen.
CTA als academische titel
In Engeland en Italie wordt het CTA erkend als
universitaire graad namelijk als master-degree. Een
advies, verwoord door Adrienne Lee (GB), aan alle
landen om dit ook te organiseren.
In Nederland is een werkgroep onder leiding van
Anne de Graaf aan het onderzoeken of dit ook in
Nederland een optie is.
De TA-journal wordt voortaan uitgegeven via
‘Sage’, een wetenschappelijke uitgeverij.
Bereikbaar via http://ta.sagepub.com.
Onder /TAJfreetrial is een gratis proefabonnement te verkrijgen.

Een workshop van Chie Shigeta ging over
het ‘Rebelse Kind’. Zij maakt in Kind onderscheid tussen Adapted, Natural en Rebellious
Child. Zij vond de legitimiteit hiervoor in Eric
Berne’s: ‘What do you say after you say hello’
op blz 23. Uit wetenschappelijk onderzoek dat
binnen het instituut van Chie gedaan werd,
bleek een correlatie tussen de hoeveelheid ‘rebellie’ en ‘negatief kritische Ouder’. Chie was
tot de conferentie de enige TSTA in Japan.
Een workshop van 8 onderwijzeressen die via
toneelstukjes een presentatie gaven, hoe ze op
de Japanse scholen TA toepassen.

Foto: de deelnemers van onze workshop. Annegien de Bruijn en
Theo van der Heijden, zie midden foto. (Chie Shigata zit naast Theo)
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