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Voorwoord redactie
Als redactie geven wij graag het podium aan Lieuwe Koopmans.Voor velen van ons geen
onbekende. Een aantal jaren wat hij voorzitter van de NVTA.
In zijn werk houdt hij zich veel bezig met Functional Fluency. Een benadering om gedrag te
analyseren en doelmatiger te maken. De grondlegster van deze benadering is Susannah Temple.
Zij kreeg onlangs de Eric Berne Memorial Award.Vandaar dat dit themanummer van de Strook
over Functional Fluency gaat.
Hoe kan gedrag gaan stromen in teams, tussen coach en coachees en tussen leiders en
medewerkers?
Als redactie wensen wij u veel leesplezier in de periode tussen de kerstboom en de oliebollen.
Fijne feestdagen en een gezond 2015!
Namens de redactiecommissie van de Strook
Rob Hallegraeff
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Inleiding Strook
Het is inmiddels een jaar of 6 geleden dat Joost Levy een workshop organiseerde waarmee hij
het werk van Susannah Temple in Nederland introduceerde. We waren toen met een klein
groepje aanwezig. Wij waren direct enthousiast over het model van Functional Fluency en de
potentie die dit in zich droeg.

Wij gingen naar Engeland om daar de volledige opleiding tot TIFF-provider te volgen en bouwden daar een intensief contact met Susannah op. We vertaalden in samenwerking met Jacqueline
van Gent haar werk naar het Nederlands; het inhoudelijk materiaal en de vragenlijsten die ten
grondslag liggen aan de zogenaamde Temple Index of Functional Fluency. Ik herinner mij de
dagen die wij doorbrachten in Bristol om samen met Susannah de betekenis van de termen die zij
gebruikt te doorgronden en de essentie te pakken van de manier waarop de vragen geformuleerd
zijn. Ik (LK) herinner mij Susannah haar bemoedigende toon als zij zei “We’re practicing language
philosophy, Lieuwe!” wanneer ik ontmoedigd raakte omdat we net de betekenis van een woord of
een zin niet te pakken kregen. Susannah Temple is een didacticus. In haar werk staat geen woord
zonder betekenis.
Wij kregen van Susannah Temple het vertrouwen om hier in Nederland mensen te gaan opleiden
in Functional Fluency. Dit is zoveel meer dan een TA-model. Het is een opvatting over het leven
en over de wijze waarop mensen met elkaar om kunnen gaan. Het is ook een opvatting over coaching en training, waarbij de begeleider zichzelf volledig ten dienste maakt van het leerproces van
de coachee of deelnemer.
Zoals gezegd, wij zijn nu een flink aantal jaren verder. Het Functional Fluency netwerk in Nederland is uitgegroeid tot een groep van nu 42 providers, waarmee we het grootste netwerk van
Europa hebben. Deze providers maken gebruik van de vragenlijsten, de modellen en de achterliggende gedachten. Allen ervaren zij dit als een verrijking van hun werk. Getuige daarvan zijn de
druk bezochte netwerkdagen en het enthousiasme waarmee providers het werk integreren in hun
dagelijkse praktijk. En nu dit jaar heeft Susannah Temple de Eric Berne Memorial Award ontvangen als eerbetoon voor de bijdrage die zij aan de TA heeft geleverd.
Uit de aanbevelingsbrief voor de Award:
“Susannah Temple verdient de Award voor haar nauwgezette en innovatieve ontwikkeling van het Functional
Fluency model. Ze heeft de educatieve Transactionele analyse, en de brede gemeenschap van TA practicioners,
een model voor persoonlijke effectiviteit geschonken dat levendig is en zeer toepasbaar vanwege haar toegankelijke taal. Zij heeft dit gedaan door uitgangspunten te formuleren en deze te voorzien van een hechte onderbouwde theorie. Het Functional Fluency model is gegroeid uit Susannah haar nauwgezette observaties en haar
promotieonderzoek. Dit draagt bij aan een op gezondheid gebaseerd referentiekader... wat zichtbaar wordt is
een helder en originele theorie over intra en interpersoonlijke ervaringen.”
De toekenning van de EBMA is een goede aanleiding om het werk wat wij met Functional Fluency in Nederland doen onder de aandacht te brengen. Eerder werd het model al uitvoerig onder
de aandacht gebracht in Strook. Hier werd toen de verbinding gelegd tussen het Functional Fluency model en de ego toestanden. Dat laten we hier daarom achterwege. Het Functional Fluency
model is inmiddels rijp genoeg om als eigenstandig model door het leven te gaan. Hat zwaartepunt
in deze uitgave ligt dan ook op de praktische toepassing in coaching en training.
Het eerste artikel in deze Strook1 is van Lieuwe Koopmans. Het is een inleidend artikel, waarin het
model nogmaals kort geïntroduceerd wordt voor wie er niet mee bekend is. In dit artikel wordt
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uitvoeriger stil gestaan bij de centrale plek die ‘Bewust Zijn’ inneemt in het model.
Hierna treft u een interview aan met Susannah Temple, waarin zij met name ingaat op het ‘waarom’
van Functional Fluency. Zij geeft antwoord op vragen rondom de betekenis van Functional Fluency
voor de TA-wereld en, belangrijker, voor onderwijs en andere wezenlijke maatschappelijke sectoren.
Het tweede artikel is van de hand van Rian Hoorens en Lieuwe Koopmans. Zij schrijven over het
gebruik van de TIFF in een coachingstraject.
Martian Slagter is auteur van het derde artikel; een casestudy over het gebruik van Functional Fluency
in teams, in dit geval in de context van een gemeente.
Tot slot is er een bijdrage van Caspar Verhees, die ingaat op Functional Fluency en leiderschapsontwikkeling. Hij doet dit aan de hand van de casus van zijn eigen bedrijf en een casus van een productiebedrijf.
Op de volgende pagina tref je het ‘Functional Fluency model in actie’ aan. Je kunt deze gebruiken om
even naar te kijken, wanneer je wilt weten wat de inhoud van elke gedragsmodus is.
Graag vragen wij ook nog even je aandacht voor de voorpagina. Deze is ontworpen door Annemarijn
Hoorens.Vormgeefster en tevens TIFF-provider.
We heb elke auteur gevraagd om hun artikel te eindigen met kort stil te staan waarom zij Functional
Fluency gebruiken.Volgens Simon Sinek2 vormt de beantwoording van deze vraag de basis van het
succes van een onderneming.Voor het ‘hoe’ en het ‘wat’ schreeuwt eerst deze vraag om een antwoord.
Daarmee leg je de basis voor het succes.
Wij hopen dat het lezen van deze Strook jou evenveel plezier geeft, als het samen maken de schrijvers
heeft gegeven. Dan zijn we met deze uitgave tegemoet gekomen aan de belangrijkste vraag die Susannah Temple ons voor ons handelen mee geeft: ‘Do I and others benefit?’
Rian Hoorens & Lieuwe Koopmans

1.

Publicatie van Lieuwe Koopmans: Digitale Strook november 2009
Publicatie van Susannah Temple vertaald: 2004 nummer 4, 2005 nummer 1, papieren Strook
Deze artikelen zijn te downloaden op www.functionalfluency.nl

2.

Simon Sinek - begin met het waarom (2012)

STROOK P21 DECEMBER 2014

STROOK december2014 v8.indd 7

7

15-12-14 16:23

Susannah Temple en Suriyaprakash (India)

Van links naar rechts: Gloria Noriega, Steve Karpman, Marco Mazzetti, Susannah Temple, Jean Illsley Clarke,
Richard Erskine, Bill Cornell, Vann Joines, Charlotte Sills.
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Functional Fluency in actie
Dit is een overzicht van het hele model, met namen en omschrijvingen van de negen modi.

DOMINANTE MODUS

BETUTTELENDE MODUS

Hier focus ik me op het negatieve. Ik geloof
dat ik gelijk heb en neem een vijandige ‘ik’ of
‘jij’-houding aan. Ik wil gehoorzaamheid van
anderen en zie vergissingen en zoek fouten om
de situatie of de ander te verbeteren, vanuit het
gezichtspunt dat ik het beter weet. Ik overreed
of dwing anderen tot inschikkelijkheid (evenals
mezelf!) door waarschuwingen, bedreigingen
en soms zelfs straf met de bedoeling een lesje
te leren. Anderen kunnen inschikken, maar ook
weerstand bieden of rebelleren.

Hier verwar ik wensen met noodzaak en overstelp ik anderen met hulp, aandacht en materiële zaken, alhoewel dit waarschijnlijk niet zal
helpen op de langere termijn. Te toegeeflijk is
het resultaat en ontvangers eindigen eerder
verdrietig en boos, dan dankbaar wat vervolgens tot verwarring en frustratie leidt, aan beide
kanten. Bij dit gedrag realiseer ik me niet dat
ongepaste hulp meer last geeft dan dat het
helpt en dat een gebrek aan heldere grenzen en
verwachtingen schadelijk is voor de gezondheid
en ontwikkeling van mijn omgeving.

-

SOCIALE

CONTROLE

ZORG

STRUCTUUR GEVENDE MODUS
Hier versterk ik anderen actief door de wijze
waarop ik vertrouwen geef en motiveer. Ik stel
op een passende manier stevige grenzen en
hoge verwachtingen, op deze wijze geef ik
anderen de begrenzing waarbinnen ze zich
veilig genoeg kunnen voelen om te groeien en
te leren. Ik geloof in de menselijke potentie voor
succes en bied de hulp en support die nodig is.
Ik focus me op het positieve, gelovend dat wat
je aandacht geeft groeit. In reactie zijn mensen
geneigd hun best te doen en hun eigen vermogen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Hier ben ik ‘erbij’ en zowel afgestemd op mijn
eigen innerlijke toestand als gevoelig en
ontvankelijk voor prikkels van anderen en de
omgeving. Ik neem een objectieve houding aan
en houd zaken binnen proporties. Rekenschap
geven betekent ook dat ik op een logische wijze

ZORGENDE MODUS

VERANTWOORDELIJKHEID

+

+

REALITEITSBESEF
BEWUST ZIJN

Hier reageer ik empathisch op anderen, inclusief
mijzelf, beseffend hoe anderen zich voelen en
reageren we passend op hun behoeften.
We gebruiken begrip en vriendelijkheid om
onvoorwaardelijke acceptatie van onszelf en anderen uit te drukken. Dit moedigt mensen aan
om meer zichzelf te zijn. Op deze wijze beschikbaar zijn bevordert gezonde zelfacceptatie en
de positieve houding die ondersteuning is voor
genezing en het opbouwen van zelfvertrouwen.

betekenis geef aan beschikbare gegevens, zodat
besluitvorming kan worden gebaseerd op een
realistische inschatting van de huidige situatie.
De Bewust Zijn modus is een essentieel onderdeel van een effectief gebruik van de andere
vier effectieve modi.

SAMENWERKENDE MODUS

SPONTANE MODUS

Hier laat ik zelfbewuste vriendelijkheid en attentie voor anderen zien. Ik sta voor mezelf,
op een sociaal acceptabele manier. En ik ben
bereid te luisteren en te onderhandelen vanuit
een ‘ik ben OK - jij bent OK’ positie. Ik ben zeker
van mezelf in het aangaan van sociale situaties,
want ik beschik over diplomatieke vaardigheden
en assertiviteit. Voor mezelf hetzelfde respect
verwachtend, dat ik anderen geef. Ik kan goed
opschieten met anderen en genieten van contact op het werk en in vrije tijd.

Hier heb ik een vaak wat speelse houding, waarbij mijn creativiteit vrij stroomt. Ik beschik over
energie en motivatie om mijn unieke en originele ideeën te gebruiken in antwoord op situaties
en wanneer ik zelf initiatieven neem. Mijn vitaliteit werkt besmettelijk en is aangenaam. Ik voel
en uit mijzelf vrij zonder enig gevoel van verbod
of censuur. Gelijktijdig ben ik me bewust van
mijn leeftijd en gedraag ik me daarnaar. Individueel temperament beïnvloedt mijn niveau van
uitgelatenheid.

VOLGZAME / WEERSTAND MODUS
Hier geef ik dikwijls voorrang aan één van de
genoemde stijlen, afhankelijk van hoe ik in het
verleden geleerd heb om te gaan met situaties
die ik te moeilijk vond. Gebruik makend van de
Volgzame Modus conformeer ik me, doe ik concessies en probeer ik anderen te ‘pleasen’. Ik voel
me vaak nerveus om nieuwe dingen te doen,
bang om fouten te maken. In de Weerstand
Modus varieer ik tussen mild verzet en plotseling agressieve rebellie. Soms switch ik zelfs van
de ene Modus naar de andere, afhankelijk van
de situatie.

+

+
ZELF

GESOCIALISEERD
ZELF

NATUURLIJK ZELF

ONVOLWASSEN MODUS

VERWERKELIJKING

-

-

Hier neem ik geen volwassen gezichtspunten
in of volwassen verantwoordelijkheid. Ik laat het
aan anderen over om voorzorgsmaatregelen te
nemen, het werk af te ronden of op te ruimen,
tenzij het me uitkomt of ik specifiek de opdracht
krijg. Ik houd er niet van te delen of mijn beurt
af te staan. Vaak slaag ik er niet in om te zien wat
het effect van mijn acties op anderen is en wat
de consequenties kunnen zijn van dit gebrek
aan zorg of achting. Emotionele expressie is
soms niet onder controle en buiten proporties
gezien de omstandigheden.
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Functional Fluency, een inleiding
Lieuwe Koopmans

Lieuwe Koopmans is (P)TSTAO. Samen met Rian Hoorens vertaalde hij het werk van Susannah Temple naar het
Nederlands. Hij verzorgt trainingen en opleidingen in TA en daarmee verwante stromingen onder eigen beheer en bij
onder andere Plata-opleidingen. Daarnaast is hij freelance verbonden aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) en Nyenrode.

Functional Fluency is een Engelse term. Als je
het letterlijk naar het Nederlands vertaalt, staat
er iets als ‘doelmatige stroom’.
Functional Fluency is een model dat helpt om te
kijken naar je eigen gedrag en mogelijkheden
om hier verandering in aan te brengen.
Het is dus een model dat je helpt om ‘doelmatig
stromend gedrag’ te ontwikkelen. Deze drie
woorden vragen elk om een korte toelichting.
Dit doe ik van achter naar voren:

zijn deze aspecten helemaal niet zo makkelijk op
elkaar af te stemmen.

Gedrag

Op dergelijke momenten, die je mogelijk op een
of andere wijze in je eigen leven herkent, lukt het
niet om de verschillende gedachten en gevoelens
op elkaar af te stemmen, waardoor het gedrag niet
meer vanzelf stroomt en het contact moeizaam
gaat verlopen.

Je gedrag gaat over wat je doet, hoe je handelt.
Gedrag is grotendeels van buiten te zien. Soms is
dat gedrag goed zichtbaar, bijvoorbeeld als je door
de ruimte heen en weer beweegt. Soms is dat
gedrag veel kleiner en voor een ander nauwelijks
waarneembaar, bijvoorbeeld als je zorgt dat je stevig staat, rustig ademhaalt, of als je zit te denken.

Stromend
‘Stromen van gedrag’ is een beeld voor het soepel
verlopen van contact. Die soepelheid geldt op
twee niveaus:
1
tussen jou en de ander(en): jouw gedrag helpt
om het contact tussen jou en je omgeving soepel
te laten verlopen. Je bent in staat om de aansluiting te maken, het contact te leggen.
2
binnen in jezelf: om het contact met de ander
te leggen, is het van belang dat je in staat bent om
goed contact met jezelf te hebben. Dat gaat beter
als je jezelf goed kent en je gedachten, gevoelens
en gedrag op elkaar afgestemd zijn.
Dat laatste lijkt vanzelfsprekender dan het is.Vaak

10

Jan wil graag een goede relatie met zijn leidinggevende. Hij weet dat hun relatie daar beter van zal
worden. Bovendien vindt hij vriendelijkheid voor een
ander belangrijk. Zodra zij echter binnenkomt, kijkt
zij hem met een voor zijn gevoel kritische blik aan,
waardoor hij irritatie voelt en zich terugtrekt.
Na afloop vraagt hij zich dan af waarom hij niet in
staat was zich anders te gedragen.

Doelmatig
Je gedrag wordt dan een belemmering in het
realiseren van wat jij belangrijk vindt. In Jan zijn
geval bijvoorbeeld om een goede relatie met zijn
leidinggevende te ontwikkelen. Ons gedrag helpt
ons onze doelen te realiseren. Tegelijkertijd vormt
ons eigen gedrag dikwijls het grootste struikelblok
voor het behalen van deze doelen.
Het model van Functional Fluency kan je helpen
om je eigen gedrag te begrijpen en te ontwikkelen, zodat je beter in staat bent om je doelen te
realiseren.

Is je gedrag goed voor jou en de ander(en)?
Is je gedrag zowel goed voor jou als voor de
ander(en)? Deze vraag is de belangrijkste vraag die
je jezelf kan stellen. Het uitgangspunt ‘goed voor
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jezelf en voor anderen te zorgen’ vormt de kern
van elke spirituele stroming. In het Boeddhisme,
Hindoeïsme, Taoïsme, Jodendom, de Islam en het
Christendom wordt -in verschillende bewoordingen- als belangrijkste leerstelling het belang van
zorg voor jezelf en de ander verwoord. De vraag
‘is je gedrag goed voor jou en de ander?’ vormt de
kern van het model van Functional Fluency. Met
deze vraag in het achterhoofd zal ik stap voor stap
het model voor je opbouwen. Dat vraagt nog een
inleidende opmerking.

Waarom gebruiken we een model?
Een groot nadeel van het gebruik van modellen
is dat ze stromende zaken vaak zo statisch maken.
Waar gedrag normaal vloeiend van het een in het
ander over gaat, verdelen we het nu in hokjes. Dat
geeft weliswaar overzicht, maar doet de werkelijkheid ook geweld aan. De reden om toch gebruik
te maken van modellen is voor mij dat ze meer
mogelijkheid tot leren geven. Door gedrag uiteen
te rafelen, kunnen we naar kleine onderdelen
kijken en ons daar gericht in gaan oefenen. In dit
geval wegen de voordelen op tegen de nadelen.
Zeker als we in ons achterhoofd houden dat de
werkelijkheid niet zo statisch is als ik haar hier
voorspiegel. Impliciet geef ik met het voorafgaande al de belangrijkste voorwaarde voor effectief
gedrag. Dit is je vermogen om Bewust te Zijn.

Bewust Zijn
Het stellen van de vraag “Is mijn gedrag goed
voor mij en de ander(en)?” en het op basis van het
antwoord handelen, veronderstelt het vermogen
om Bewust te Zijn.Vanuit dit bewustzijn zijn wij
in staat te handelen en invloed uit te oefenen. We
beschikken over het vermogen om situaties te beoordelen en afwegingen te maken over welk gedrag in welke situatie helpend is. Dat is een uniek
vermogen van de mens. In plaats van enkel op
impulsen te reageren, kunnen we afstand nemen
van een situatie en overwegingen maken.

Vanmorgen vroeg ik mijn dochter of zij liever gekookte bietjes of bietensalade wilde eten. Direct gaf
zij het antwoord; ‘bietensalade’. Toen ik haar vroeg
waarom, antwoordde zij ‘omdat het een warme dag
wordt vandaag.’

Soms vraagt het een iets langere tijd en is het
nodig echt even afstand te nemen.
Gisteren ontving ik een mail van een vriendin,
die een lastige boodschap bevatte.
Ik besloot de tijd te nemen om over mijn antwoord
na te denken en te besluiten of ik dit per mail of op
een andere wijze zou geven.

Dit Bewust Zijn vraagt om het vermogen om in
het Hier en Nu te leven en te handelen. Dat leven
in het Hier en Nu lijkt zo vanzelfsprekend. Doen
we dat niet altijd? Neen, leven in het Hier en Nu
is voor veel mensen een opgave.Veel mensen leven
in het verleden of in de toekomst.

Leven in het verleden
Wanneer mensen in het verleden leven, worden
ze in hun gedrag voortdurend beïnvloed door
ervaringen die ze eerder in hun leven hebben
opgedaan. Ze kunnen daar niet of moeilijk van los
komen.
Sandra had een dominante moeder, die altijd alles
voor haar besliste. Terwijl haar moeder al jaren dood
is, vraagt ze zich nog steeds bij elke situatie in het
leven af, wat haar moeder zou willen dat ze deed.
Ook regelt zij haar leven zoals haar moeder het zou
willen. Alsof zij nog elke dag over haar schouders
meekijkt.

Leven in het verleden kan ook voortkomen uit
oorspronkelijk positieve ervaringen.
Henk was nooit meer een relatie aangegaan, nadat
zijn jeugdliefde, waar hij dol op was, hem verlaten
had. ‘Het wordt toch nooit meer zoals met haar’
verzucht hij soms tegen vrienden.

Leven in de toekomst
Prikkel

ruimte voor bewustwording

Angst

Vaak neemt deze bewustwording maar een kort
moment in beslag en gaat het haast ongemerkt
voorbij.

Wanneer mensen in de toekomst leven, zijn zij
steeds bezig met de mogelijke gevolgen die hun
gedrag in de toekomst zal hebben.
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Bert is altijd aan het werk. Hij heeft geen tijd voor
vrienden, vakantie of andere ontspannende activiteiten. Tegen mensen in zijn omgeving roept hij steeds;
‘maar als ik 50 ben, ben ik financieel onafhankelijk
en kan ik alles doen wat ik wil!’

Dikwijls wordt dit gedrag door angst gekleurd.
We zien dan ‘spoken’ of ‘beren op de weg’.
Gerda gaat geen relatie aan met een man die niet
absoluut de ware is.
Tegen vriendinnen zegt zij ‘stel dat ondertussen
mijn ware liefde aan mij voorbij gaat?’

Leven vanuit het verleden of de toekomst leidt tot
tal van aanpassingen in het gedrag. Dit zijn onbewust ingesleten patronen, waar iemand niet het
gevoel heeft een vrije keuze te hebben. Iemand
kan dan alleen maar automatisch reageren op een
prikkel en heeft dat al gedaan voor hij/zij het in
de gaten heeft.
Prikkel

Deze 4 aspecten dragen bij aan ons vermogen
om Bewust te Zijn. Bewust Zijn is het centrale
element in ons model.Vanuit ons Bewust Zijn,
zijn we in staat te kiezen welk gedrag in het Hier
en Nu helpend is voor onszelf en de ander(en).
Bij Bewust Zijn onderscheiden we het volgende
gedrag:
Alert - alertheid gaat over je vermogen om signalen uit de buitenwereld op te vangen. Het is een
‘staat van ontvankelijkheid’.
Peter ziet bij binnenkomst in de klas altijd direct hoe
de stemming is en wat om aandacht vraagt.

Gewaar zijn - gewaar zijn gaat over je vermogen
om te voelen en te registreren wat er in en met
jezelf gebeurt.
Sandra voelt in de nieuwe groep dat zij eerst even
onzeker is over haar plek.

Reactie

Deze mensen worden in hun ervaring bepaald
door het lot.
In deze tijd van voortdurende communicatie wordt
dit almaar sterker. Zo hebben mensen het gevoel te
moeten reageren op telefoontjes, sms’jes, whatsapps
en mails die ze weg halen van de plaats waar ze op
dat moment zijn; thuis, op het werk, bij vrienden
of in de trein. Mensen die leven vanuit ‘Bewust
Zijn’ weten invloed uit te oefenen op hun lot. Zij
hebben zich in hun leven geoefend in het ontwikkelen van hun vermogen om in elke omstandigheid zelf keuzes te maken over welk gedrag zij
willen inzetten. Deze mensen handelen autonoom.
In de Transactionele Analyse, worden bij autonomie altijd 4 aspecten genoemd die mensen helpen
autonoom te leven:
1
Intimiteit - mensen bezitten het vermogen
om een open relatie met een ander en met zichzelf aan te gaan.
2
Spontaniteit - mensen bezitten het vermogen
spontaan en open op nieuwe en oude situaties in
hun leven te reageren.
3
Bewustzijn - mensen zijn in staat het leven in
het hier en nu bewust te ervaren.
4
Integriteit - mensen hebben ervaringen in
hun leven doorleefd. Zij zijn in staat uit hun
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ervaringen te putten in plaats van dat ze er door
‘geleefd worden’.

Evaluatief - evaluatief gaat over je vermogen om
iets; een gebeurtenis, een lichamelijke ervaring,
naar waarde te schatten.
Gerard voelt dat de sfeer in de vergadering verandert.
Hij realiseert zich dat het onderwerp te belangrijk is
om af te dwalen. Hij overweegt zijn opties en besluit
om de deelnemers te verzoeken hun concentratie
nog even vast te houden.

Geaard - geaard gaat over je vermogen om met je
voeten op de grond te blijven staan.
Toen het spannend werd in de bespreking ging
Beatrijs rechtop zitten, zette haar beide voeten op de
grond en ademde goed door naar haar buik.

Onderzoekend - onderzoekend gaat over je vermogen met een open blik gedachten te ontwikkelen en mogelijkheden te bekijken.
Peter wil altijd het naadje van de kous weten om
vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te kunnen
bekijken.

Rationeel - rationeel gaat over je vermogen om
op basis van logisch nadenken afwegingen te maken.
Gerda is heel goed in staat wat afstand te nemen en
niet door emoties gekleurd voor- en nadelen op een
rijtje te zetten.
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Effectief Gedrag

Zorgend

Wij noemen gedrag effectief als het ons helpt
onze korte en lange termijndoelen te realiseren en
wanneer het goed is voor onszelf en de ander(en).
Vanuit ons Bewust Zijn hebben we de mogelijkheid te kiezen uit 4 gedragsclusters van effectief
gedrag. Elk van deze clusters noemen we een
modus, een manier van doen.

Vanuit deze modus reageer je empathisch op
anderen en op jezelf. Je beseft hoe anderen zich
voelen en reageert passend op hun behoeften. Je
gebruikt begrip en vriendelijkheid om onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf en anderen uit
te drukken. Dit moedigt anderen aan om meer
zichzelf te zijn. Als jij op deze wijze beschikbaar
bent, bevorder je gezondheid en zelfacceptatie.
Dat geeft een positieve houding die ondersteunend is voor genezing en het opbouwen van
zelfvertrouwen.

Structurerend

Zorgend

Samenwerkend
Bewust Zijn

Samenwerkend

Spontaan

De bovenste twee modi, Structurerend en Zorgend, zijn clusters van gedrag, waar we gebruik
van kunnen maken om richting te geven. Het
zijn beiden dus blokken die gaan over leiding
geven aan anderen en onszelf. De onderste twee
modi, Samenwerkend en Spontaan, zijn clusters
van gedrag, waar we gebruik van kunnen maken
als we van ‘mens tot mens’...met anderen contact
hebben.Vanuit ons Bewust Zijn maken wij keuzes
over combinaties van ons gedrag. Dat is geen mechanisch gebeuren, alsof je in een supermarkt uit
elk vakje iets pakt. Het is veel meer een energie
die je laat stromen door de verschillende modi.
Laten we elk van de 4 andere effectieve modi
nader bekijken.

Structurerend
Vanuit deze modus versterk je anderen actief door
ze vertrouwen te geven en te motiveren. Je stelt
op een stevige manier kaders en hoge verwachtingen. Op deze wijze geef je anderen de begrenzing
waarbinnen ze zich veilig genoeg voelen om te
groeien en te leren. Je gelooft in de menselijke
mogelijkheden voor succes en biedt de hulp en
support die nodig is. Je focust je op het positieve,
omdat je gelooft dat wat je aandacht geeft, groeit.
Als gevolg hiervan raken anderen gemotiveerd hun
eigen vermogen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Vanuit deze modus ben je zelfbewust, vriendelijk en attent. Je staat voor jezelf op een sociaal
acceptabele manier. Je bent bereid te luisteren en
te onderhandelen vanuit acceptatie en respect. Je
bent zeker van jezelf in het aangaan van sociale
situaties, want je beschikt over diplomatieke vaardigheden en bent assertief. Je verwacht voor jezelf
hetzelfde respect dat je anderen geeft. Je kan goed
opschieten met anderen en geniet van contacten
in werk en vrije tijd.

Spontaan
Vanuit deze modus heb je vaak een wat speelse
en ontspannen houding, waarbij je creativiteit vrij
stroomt. Je beschikt over energie en motivatie.
Daardoor kan je jouw eigen originele ideeën gebruiken in situaties die daarom vragen. Je vitaliteit
werkt besmettelijk en is aangenaam. Je voelt jezelf
vrij en kan je ook zelf vrij uiten, zonder enig gevoel van censuur. Je bent je gelijktijdig bewust van
je leeftijd en gedraagt je daarnaar. Jouw temperament heeft invloed op je niveau van uitgelatenheid.
Samenvattend: vanuit ons Bewust Zijn voeren we
de regie over ons eigen gedrag. We zijn in staat
om keuzes te maken en ons gedrag te richten. Dit
doen we vaak razendsnel, waarbij we een grote
hoeveelheid verschillende gedragingen met elkaar
verbinden en in staat zijn soepel te reageren op
wat er in onszelf en onze omgeving gebeurt. We
hebben daarvoor een breed scala aan gedragingen
tot onze beschikking. Deze hebben we in ons
model geclusterd tot 4 elkaar aanvullende blokken
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van gedragskenmerken, die we modi, manieren
van doen, noemen:
1
Structureren
2
Zorgen
3
Samenwerken
4
Spontaniteit
Voor ik vervolg met het tweede gedeelte van het
model, het deel dat gaat over ineffectief gedrag,
volgt eerst een kort intermezzo over de werking
van onze hersenen.

Intermezzo
Voor we doorgaan met de opbouw van het
tweede deel van ons model, wil ik kort stilstaan
bij de werking van onze hersenen en de betekenis
daarvan voor Functional Fluency.
De afgelopen jaren is er veel aandacht voor de
werking van onze hersenen en de manier waarop
dit ons gedrag beïnvloedt. Op dit gebied is er nog
veel onduidelijkheid en dus ook veel onenigheid tussen wetenschappers. Er bestaat bijvoorbeeld veel discussie over de vraag in hoeverre we
bewust ons eigen gedrag kunnen beïnvloeden. Of
worden we vooral door ons ‘onbewuste’ gestuurd
en gieten we daar achteraf een sausje ‘bewustzijn’ over, alsof we het allemaal bedacht hebben?
Voor dit artikel, en in mijn eigen leven, hanteer ik
het uitgangspunt dat we kunnen leren ons eigen
gedrag te beïnvloeden. Dat is vooral gebaseerd
op mijn eigen ervaringen en ervaringen die ik
van collega’s, vrienden en cliënten terug hoor en
zie. Over een aantal zaken met betrekking tot de
werking van onze hersenen bestaat wel een brede
overeenstemming. Onze hersenen bestaan grofweg
uit drie grote gebieden.
Het reptielenbrein is het oudste gedeelte van ons
brein. Het is het deel van onze hersenen dat wij
delen met alle dieren. Het reptielenbrein helpt ons
te overleven. Naast onze seksuele drang en honger
en dorstgevoelens, regelt het onze reacties op
bedreigende situaties. Grofweg hebben we daarin
een drietal reacties: vechten, vluchten of bevriezen. Dat zijn alle drie primaire reacties op gevaar.
Het zoogdierenbrein of het limbische systeem delen we met alle zoogdieren. Dit deel van ons brein
regelt veel van onze onbewuste processen, zoals
het ontstaan van emoties als verdriet, boosheid,
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blijdschap en ons geheugen.
De neocortex (letterlijk: de nieuwe schors) is de
evolutionair jongste laag van ons brein. In vergelijking met andere zoogdieren is deze laag bij
de mens het meest ontwikkeld. De neocortex is
vooral verantwoordelijk voor het bewust verwerken van informatie en stelt ons in staat om
rationeel te redeneren. Dit valt samen met wat wij
in ons model de Bewust Zijn modus noemen.
Onderdeel van de neocortex is ook de zogenaamde prefrontale cortex, een deel dat in sommige literatuur ook wel het ‘godenbrein’ wordt genoemd.
Dit hersengebied regelt de unieke menselijke
capaciteit voor onder andere kunst, religie en spiritualiteit en maakt een brug tussen ons zoogdierenbrein en onze neocortex. In tegenstelling tot het
reptielenbrein en het zoogdierenbrein ontwikkelt
onze neocortex haar vermogen grotendeels tijdens
ons leven.Vaak wordt gezegd dat dit breindeel pas
volledig tot ontwikkeling is gekomen rond ons
vijfentwintigste jaar. Daarvoor, en zeker op zeer
jonge leeftijd, wordt ons gedrag vooral gestuurd
door de onbewuste patronen die het reptielenbrein en het zoogdierenbrein voor ons uitzetten.
Tussen de verschillende delen van onze hersenen
is er een druk verkeer van uitwisselen van boodschappen. Dit gebeurt via een enorm netwerk van
miljarden zogenaamde neuronen, die razendsnel
boodschappen aan elkaar doorgeven.Veel van deze
boodschappen bereiken ons bewustzijn, gelukkig, niet. Zo moet ik mij niet voorstellen dat ik
over elke handeling tijdens het werken achter de
computer moet nadenken. Deze zogenaamde neurale netwerken ontwikkelen zichzelf. Ze maken
automatisch verbindingen. Inmiddels is duidelijk
dat deze netwerken niet alleen onder invloed
van ziekte of ongelukken beschadigd kunnen
raken, maar ook onder invloed van opvoeding en
traumatische ervaringen. Hierdoor lijken mensen
niet altijd te beschikken over het vermogen om
hun eigen gedrag te richten. Met name bepaalde
herinneringen of gebeurtenissen activeren de
oude hersengebieden, waardoor mensen reageren
op een, dikwijls al op jonge leeftijd, ingeslepen patroon. Hun gedrag kan daardoor niet passend zijn
bij waar de situatie in het Hier en Nu om vraagt.
In de psychologie wordt dit verschijnsel beschreven als overdracht.1
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Altijd als zij harde stemmen hoort, krimpt zij ineen
en wil zij verdwijnen. Het is alsof haar moeder weer
schreeuwend voor haar staat.

Niet effectief gedrag
We beschouwen gedrag als niet effectief wanneer
het ons niet helpt, of schaadt in het bereiken van
onze korte en lange termijndoelen en het niet
goed is voor onszelf en de ander(en).
Niet effectief gedrag ontstaat onder invloed
van, dikwijls oude, aangeleerde gedragspatronen.
We reageren dan haast automatisch, volgens het
patroon actie
reactie.Vanuit deze over het algemeen onbewuste ervaringen, die sterk gestuurd
worden vanuit onze onbewuste breingebieden,
vervallen we in niet effectief gedrag. We herhalen
oude gedragspatronen, die wij op jonge leeftijd
hebben aangeleerd of hebben overgenomen van
ouderfiguren, zonder daar bewust voor te kiezen.
Doordat je geen gebruik maakt van de ‘Bewust
Zijn modus’, waarmee je je vroegere ervaring kan
verbinden met het hier en nu, vormen zij geen
adequaat antwoord op de vraag waar we nu voor
staan.
Als er sprake is van een conflict in huis, verdwijnt
Erwin altijd stilletjes. Hij gaat de stad in en komt
beladen met nieuwe kleren die hij heeft gekocht
weer thuis.

Dominant
In de dominante modus focus je je op het negatieve. Je gelooft dat jij gelijk hebt en neemt van
daaruit een vijandige houding tegenover de ander
aan. Je wilt gehoorzaamheid van anderen. Je ziet
vergissingen en zoekt fouten om de situatie of de
ander te verbeteren, vanuit het gezichtspunt dat
jij het beter weet. Je haalt anderen over of dwingt
ze tot inschikkelijkheid door waarschuwingen,
bedreigingen en soms zelfs straf met de bedoeling
ze een lesje te leren. Anderen kunnen inschikken,
maar ook weerstand bieden of rebelleren. Overigens kun je je ook dominant ten opzichte van
jezelf gedragen.

Betuttelend
In de Betuttelende modus overstelp je anderen
met hulp, aandacht en materiële zaken alhoewel
dit waarschijnlijk niet zal helpen op de langere
termijn. Ontvangers eindigen eerder verdrietig
en boos, dan dankbaar. Dat leidt vervolgens tot
verwarring en teleurstelling aan beide kanten. Bij
dit gedrag realiseer je je niet dat ongepaste hulp
meer last geeft dan dat het helpt en dat een gebrek
aan heldere grenzen en verwachtingen schadelijk
is voor de gezondheid en ontwikkeling van je
omgeving. Overigens kun je je ook betuttelend
ten opzichte van jezelf gedragen.

Volgzaam/weerstand
Laten we deze ineffectieve gedragingen eens nader
bekijken. Ze zijn in het model op dezelfde manier
geclusterd als het effectieve gedrag.
We onderscheiden vier modi:
1
Dominant
2
Betuttelend
3
Volgzaam/weerstand
4
Onvolwassen
In het model plaatsen we deze als volgt (zie de
afbeelding in de rechter kolom):
Dominant en Betuttelend zijn modi waar niet effectief leidinggevend gedrag in terug te vinden is.
Volgzaam/Weerstand en Onvolwassen zijn modi
waar niet effectieve vormen van gelijkwaardig of
ondergeschikt gedrag in terug te vinden zijn. Ik
beschrijf ze per modus.

Aan de basis van de Volgzame en weerstandsmo-

Dominant

Betuttelend

Structurerend

Zorgend

Bewust Zijn

Samenwerkend

Spontaan

Volgzaam/weerstand

Onvolwassen
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dus ligt ongerustheid of angst. Afhankelijk van hoe
je in het verleden geleerd hebt om om te gaan
met situaties die je te moeilijk vond, zal je voorrang geven aan een van de twee stijlen, volgzaamheid of weerstand.
In de volgzame modus pas je je overmatig aan,
doe je concessies en probeer je de ander te ‘pleasen’. Je voelt je vaak nerveus bij nieuwe dingen
doen en bent bang om fouten te maken. In de
weerstandsmodus varieer je tussen mild verzet en
plotselinge agressieve rebellie. Soms switch je zelfs
van de ene stijl naar de andere, afhankelijk van de
situatie.

Onvolwassen
In de onvolwassen modus neem je niet een
volwassen gezichtspunt in of mijd je de verantwoordelijkheid van een volwassene. Je laat het
aan anderen om voorzorgsmaatregelen te nemen,
het werk af te ronden of op te ruimen, tenzij het
je uitkomt of jij specifiek de opdracht krijgt. Je
houdt er niet van te delen of je beurt af te staan.
Vaak vind je het moeilijk om het effect te zien

van jouw gedrag op anderen en wat de consequenties kunnen zijn van dit gebrek aan zorg of
achting. Je emotionele expressie is soms niet onder
controle en buiten proporties gezien de omstandigheden.

Het ontwikkelen van Nieuw Gedrag
Het model van Functional Fluency dient een doel.
Het doel is om ons gedrag zo te ontwikkelen dat
‘ik’ en ‘de ander’ er profijt van hebben. Met het
kennen van het model heb je de gedragsverandering niet gerealiseerd. In de volgende artikelen
wordt uitvoerig ingegaan op de potentie van
Functional Fluency om gedragsverandering te
realiseren.
Lieuwe Koopmans
‘Voor mij schuilt de betekenis van Functional Fluency
in mijn verlangen om ingewikkelde psychologische
concepten beschikbaar te maken voor iedereen. Dat geeft
mensen mogelijkheden tot zelfsturing en helpt hen op
het pad naar autonomie. Functional Fluency opent die
wegen.’

Voetnoot
1. Het thema overdracht valt buiten het inleidende karakter van dit artikel. Elders, o.a. in het boek ‘Dit ben ik!’ ga ik uitvoerig hier op in.
In een uitgebreidere versie van dit artikel, te downloaden via www.functionalfluency.nl, komt het ook aan de orde.
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voor de verandering
Overzicht programma Cirkels 2015
In 2015 hebben we ons aanbod uitgebreid, naast onze tweejarige opleiding bieden we vanaf 2015 een coachingsopleiding
aan. Deze bestaat uit 9 losse opleidingsdagen. Je kan dus kiezen voor welke coachings-opleidingsdagen je in wil
schrijven.
Naast deze coachings-opleidingsdagen, bieden we nog losse modules aan rond volgende onderwerpen: Het
begeleiden van kinderen, het werken met depressieve clienten, werken met lichaamstaal, burn out klachten en
stress, enz.
Het programma is dus zéér ﬂexibel. Je kan je opleiding helemaal zelf gaan samenstellen uit al de losse opleidingsdagen
en modules die we aanbieden.

Coachingsopleiding

Tweejarige opleiding

Losse modules

Deze korte intensieve opleiding
bestaat uit 9 dagen die zowel
afzonderlijk of als geheel kunnen
worden gevolgd. Ervaren coaches
kunnen zichzelf verder ontwikkelen
en niet ervaren coaches kunnen zich
bekwamen als coach.
We bieden een combinatie van
casuïstiek, opdrachten, concepten
uit diverse stromingen alsook een
persoonlijke studiebegeleiding.

Deze opleiding is voor iedereen die
zich verder wil professionaliseren en
verbeteren in het werken en omgaan
met mensen. In deze opleiding leer je
ook naar jezelf kijken als instrument
in het werken met mensen
Kennismaken met de TA en met de
opleiding kan op 30 en 31 januari
2015.

Iedereen kan een eigen opleidingsprogramma samenstellen en kiezen
uit de volgende modules:

data:
VË 7 januari of 4 februari: opstartdag
(je hoeft slechts één van beide
opstartdagen te volgen)
VË 6 maart: Kikkers en Kroontjes
VË 26 april: Interculturele coaching
VË 27 mei: Kikkers in je team
VË 5 juni: Lichaamstaal coachen
VË 19 september: Werkvormen en
oefeningen voor trainers
VË 3 oktober: Stress en
angstklachten
VË 13 november: Ervaringsgericht
en werkvormen in TA
VË 11 december: Poppetjes
coaching en coaching van de
intrapsychische ﬁguren.
Prijs excl. 21 % BTW.
Je kan per dag inschrijven, dan
betaal je € 180 per dag. Als je voor
de 9 dagen inschrijft, krijg je één dag
gratis en betaal je € 1 440.
KMO-subsidiëring mogelijk.

data voor de eerstejaars:
VË 7 en 8 februari
VË 7 en 8 maart
VË 24 en 25 april
VË 9 en 10 mei
VË 6 en 7 juni
VË 12 en 13 september
VË 10 en 11 oktober
VË 20 en 21 november
VË 12 en 13 december
Prijs excl. 21 % BTW: € 2 850 (€ 3 500
als jouw werkgever betaalt)
KMO-subsidiering mogelijk.

data:
VË 9 januari: op weg naar het CTA
examen (L. Hoeben)
VË 30/31 januari: kennismaking TA
(L. Hoeben)
VË 11 februari en 29 april: Good
enough Parenting (M.
Sleeuwenhoek)
VË 27 en 28 maart: Burn-Out en
stress klachten (L. Hoeben)
VË 26 april: Werkvormen voor
persoonlijk werk met TA (M.
Sleeuwenhoek)
VË 14 september , 5 oktober, 9
november en 7 december: over
het werken met lichaamstaal
met cliënten in coaching of
therapie.
VË 20 en 21 oktober: Omkeren van
een Depressie (L. Hoeben)
VË 12 en 13 december: Introductie
in TA
VË 12 en 13 december : Persoonlijk
ontwikkelingswerk met TA (M.
Sleeuwenhoek)
Prijs excl. 21 % BTW.
€ 180 per dag en € 360 voor twee
dagen. KMO-subsidiëring mogelijk.

Locatie: De lichtbron in Wijnegem bij Antwerpen, tenzij anders vermeld
Voor meer info: www.cirkels.be of mail naar linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu
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Do I and others benefit?
Interview met Susannah Temple
Lieuwe Koopmans

Het is een zonnige najaarsdag. We zitten in een woonkeuken in Bristol. Caspar Verhees en ik zijn een
paar dagen over om met onze Engelse collega’s te praten over Functional Fluency; de ontwikkeling
in Nederland en in Engeland. In de vroege ochtend hebben we tijd gevonden voor een vraaggesprek
met Susannah Temple.
In dit gesprek staat vooral het ‘waarom’ van Functional Fluency centraal (zie elders in deze Strook):
Waarom heeft Susannah Temple het model en de vragenlijst ontwikkeld?
Waarom is het van toegevoegde waarde voor de Transactionele Analyse?
Waarom is het maatschappelijk gezien betekenisvol?

Het waarom voor Susannah Temple

Het waarom voor de Transactionele Analyse

Susannah neemt ons mee terug naar het Engeland
van de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna.
“Het was een zware tijd. Engeland was zwaar gehavend. Ouders hadden nauwelijks oog voor kinderen, zo
druk waren ze om de eindjes aan elkaar te knopen.
De kloof tussen volwassenen en kinderen was in die
tijd verschrikkelijk groot. Ik voelde mij als kind dikwijls
niet begrepen; niet door mijn ouders en later ook niet op
school”.

“Het was in die jaren dat ik als opleider stuitte op de
beperkingen van het OVK-model. Er zaten veel interne
tegenstrijdigheden in. Het structurele model kon ik
begrijpen, als een model dat de intrapsychische ontwikkeling beschrijft en zicht geeft op overdracht en tegenoverdracht. Het functionele model sloot daar inhoudelijk
niet op aan!”

“Ook hier zag ik weer hoe slecht kinderen dikwijls door
volwassenen begrepen werden. Ik ging op zoek naar
mogelijkheden om kinderen beter te kunnen begeleiden
en stuitte daarbij op de Transactionele Analyse. De taal
die Eric Berne bood, gaf mij zo veel aanknopingspunten
voor mijn eigen werk, maar later ook voor mijn werk
met docenten en leidinggevenden binnen scholen.”

Dit zijn de momenten dat Susannah Temple op
haar best is. Ze gaat recht op zitten, haar ogen
krijgen een indringende blik, haar armen en met
name haar wijsvingers gesticuleren mee, wanneer
zij op de inconsistenties in gaat.
“Het functionele model van egotoestanden beschrijft
gedrag, dat niet correspondeert met de oorspronkelijke
definities van de egotoestanden. De Ouder is bijvoorbeeld de egotoestand waarin al de gevoelens, gedachten
en gedrag zit opgeslagen van ouderfiguren zoals wij die
in het verleden hebben ervaren. Dat is zo veel meer dan
de Kritische Ouder of de Voedende Ouder. Ik kon dat
nooit goed begrijpen en ook nooit goed uitleggen.”

Susannah verdiepte zich verder in de TA, deed
haar CTA-educational en werd vervolgens (P)
TSTA-educational.

Susannah vervolgt met een anekdote:
“Toen ik net PTSTA was zou ik een examen af gaan
nemen. Ik ontving van te voren instructies van een door

Susannah Temple werd gymnastieklerares. Ze
werkte jarenlang met jongeren in het Engelse
schoolsysteem.
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mij zeer gewaardeerde TSTA. Hij zei mij dat we in het
CTA-examen maar niet in moesten gaan op het onderscheid tussen het functionele en het structurele model,
omdat je van een CTA niet mocht verwachten dat hij
dit onderscheid zou begrijpen. Het centrale model van de
Transactionele Analyse hoefde niet begrepen te worden
door gecertificeerde Transactioneel Analisten!”
Susannah Temple raakte betrokken bij de ontwikkeling van programma’s voor docenten op de
universiteit.
“Het was in die tijd dat ik ook merkte dat het OVKmodel te weinig aanknopingspunten bood voor leren.
De metaforen zijn prachtig, maar zo weinig concreet, dat
zij geen mogelijkheden geven voor het stapsgewijs leren
van nieuw gedrag. Ik was er van overtuigd dat dit nodig
was. Ik maakte gebruik van het werk van Jean Ilsley
Clarke (die het onderscheid creëerde tussen positieve en
negatieve Ouder en Kindegotoestanden (LK)) en het
werk van Keith Tudor (die een uitvoerige beschrijving
geeft van de integrerende Volwassene, inclusief gedragskenmerken (LK)) Het laatste zetje kreeg ik toen ik
samen met een collega een programma ontwikkelde
rondom persoonlijke effectiviteit voor onderwijzers en
deze collega plotseling overleed. Ik stond toen voor de
keuze tussen stoppen of doorgaan. Dat was het moment
waarop ik het besluit nam om zelf een gevalideerde
psychometrisch meetinstrument te gaan maken gebaseerd
op de Transactionele Analyse.”
Susannah Temple was al begin 60 toen ze besloot
een promotieonderzoek te gaan starten.
“Ik weet nog dat ik bij de ITA (toenmalige Engelse
TA-vereniging) een subsidieverzoek deed en een onderzoeksvoorstel bij de universiteit indiende en dat tot
mijn eigen schrik en verbazing deze op beide plaatsen
geaccordeerd werd. OK, dacht ik, nu moet ik het gaan
doen. Mijn promotor gaf mij later terug dat ze met
verbijstering mijn promotie-voorstel had gelezen: ‘Wil ze
dat allemaal gaan doen in vijf jaar tijd?’ Met een brede
glimlach vervolgt Susannah ‘Ik was volstrekt naïef toen,
ik wist niets van onderzoek.”1
In een periode van vijf jaar rondde Susannah Temple haar promotieonderzoek af en ontwikkelde
het psychometrische instrument. Ze publiceerde
verschillende artikelen in de TA-journal die vertaald werden in het Nederlands.

Het waarom voor de maatschappij
In de loop van de afgelopen jaren is Susannah
Temple tot de conclusie gekomen dat Functional
Fluency en met name de TIFF-vragenlijst veel
minder een psychometrisch instrument is als wel
een instrument voor coaching en begeleiding.
“Je kan de TIFF-vragenlijst niet los van het gesprek
bezien. De uitkomsten zijn dan betekenisloos. Het heeft
het contact nodig. Dat is essentieel!”
Opnieuw priemt haar wijsvinger een gat in de
lucht.
“Het gaat over interpersoonlijke effectiviteit, over gedrag
in relaties. Alles wat wij doen, gaat dan ook over hoe wij
de relatie vorm geven”.
Susannah noemt dit proces ‘love in action’.
“De centrale vraag is steeds opnieuw of Ik en de ander
profijt hebben van mijn gedrag (‘Do I and others benefit?’). Daarin schuilt de diepere betekenis van Functional Fluency. Het gaat over de zoektocht van mensen hoe
zij hun eigen gedrag vorm kunnen geven en hoe zij taal
kunnen vinden die helpt om relaties aan te gaan. Dat
is al zo oud als de mensheid. Mensen zijn groepsdieren.
We hebben de taal nodig om elkaar te begrijpen, om als
soort te overleven. Dat was zo toen wij als nomaden
rondtrokken en dat is nu vandaag nog zo. Functional
Fluency geeft een taal waardoor mensen elkaar kunnen
leren begrijpen.”
Sinds 4 jaar is er een stichting die zich ten doel
heeft gesteld haar werk te verspreiden. Het aantal
providers in Europa groeit, in Nederland zijn dit
er inmiddels 42.
Ze ontving voor haar werk eerder een zilveren
medaille van de EATA en dit jaar volgde the Eric
Berne Memorial Award.

Terug naar het waarom voor Susannah
“Het is een lange reis geweest. Ik heb, ook binnen de
TA-wereld, lang moeten wachten op de erkenning.
Het is zo fijn om die uiteindelijk te krijgen”.

Voetnoot
1. De thesis van het promotieonderzoek is beschikbaar voor hen
die daarin geïnteresseerd zijn. Hiervoor kunt u contact leggen
met Functional Fluency Nederland. www.functionalfluency.nl
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Taal voor de cliënt, taal voor de begeleider
Rian Hoorens & Lieuwe Koopmans

Rian Hoorens vertaalde met Lieuwe Koopmans het materiaal van Functional Fluency naar het Nederlands.
Zij verzorgt de opleiding voor TIFF-providers en is coördinator van het Nederlandse netwerk. Rian volgde opleidingen
TA bij o.a. Phoenix opleidingen en Weisfelt en partners. Zij heeft een eigen bedrijf voor training, coaching en organisatieadvies. Website: www.maasontwikkelingsconsultants.nl
Dit artikel is tot stand gekomen in een dialoog tussen Rian Hoorens en Lieuwe Koopmans. Aan de hand van een
ervaring van Lieuwe met een cliënt hebben we gezamenlijk onderzocht wat de betekenis hiervan was voor de cliënt
en wat de overwegingen waren van Lieuwe in zijn handelen. Wanneer er in de ‘ik-vorm wordt gesproken betreft het
Lieuwe Koopmans.

Inleiding
In dit artikel wil ik een beschrijving geven van
een casus, waarin ik de Temple Index of Functional Fluency-vragenlijst (verder afgekort als TIFF)
heb gebruikt als start van een coaching traject.
We beogen met dit artikel een tweetal doelen:
1

Inzicht geven in de methodiek van het nabespreken van een TIFF.
2
Inzicht geven in de dilemma’s en vragen die
het gebruik van Functional Fluency en TIFF bij
mij als coach oproepen, in relatie tot de cliënt en
in relatie tot mezelf.
In deze casus laat ik u allereerst kennismaken met
Karel Verstappen, de hoofdpersoon van dit verhaal.
Vervolgens neem ik u mee langs een aantal achterliggende gedachten in het gebruik van TIFF als
instrument in coaching. Daarna bespreek ik stap
voor stap het contact met Karel. Tussendoor geef
ik een aantal vragen en dilemma’s weer die het
werken met de TIFF bij mij geven.

Karel Verstappen
Voor deze casusbeschrijving gebruik ik het verhaal
van Karel Verstappen. Karel Verstappen is conrector
van een middelbare school. Op aanraden van zijn
rector heeft hij contact met mij gelegd om zich
te laten coachen. Zijn vraag aan het begin van het
traject is helder. Hij fungeert goed in zijn functie, maar vindt zelf dat hij onduidelijk is in het
aangeven van zijn grenzen aan medewerkers, maar
ook aan zijn leidinggevende(n). Soms kan hij dan
opeens buitengewoon scherp uit de hoek komen.
Hij wil deze aspecten beter leren begrijpen en
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meer in balans met elkaar brengen.
Ik gebruik de TIFF-vragenlijst als start van het
coaching traject.

Een narratieve methode
De TIFF-vragenlijst is een psychometrisch
instrument. Zij is ontwikkeld aan de hand van
gedegen wetenschappelijk onderzoek, waarin de
9 modi, 54 gedragsindicatoren en de 108 vragen
uit de vragenlijst getoetst en gevalideerd zijn.1
De uitkomst van de vragenlijst laat zich aanvankelijk lezen als een complexe bundeling van
afbeeldingen en getallen. Deze worden uitgedraaid
in een rapportage van 4 pagina’s. Uit deze rapportage valt voor de cliënt alleen niets af te leiden.
De TIFF is een relationeel instrument, waarin het
contact tussen coach en coachee centraal staat.
Het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijst is zodoende een co-creatief proces. Tudor en
Summers2 zeggen het volgende over co-creativiteit en de therapeutische relatie:
The therapeutic relationship is more potent than
the potency (or impotency) of the therapist or client
alone. It provides a supportive theoretical framework that emphasis the ‘we’-ness of the therapeutic
relationship as the medium for human development
and change.

In het contact tussen, in mijn geval, de coach en
coachee ontwikkelt de coachee een nieuwe kijk
op dikwijls oude (script)-thema’s. Ik nodig de
coachee uit om in het contact de effectieve modi
te gebruiken. Dit doe ik vooral door, gebruik makend van de Bewust Zijn modus, bewuste keuzes
te maken voor mijn interventies. In dit proces
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dragen de coach en coachee een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de uitkomsten en richten zij zich vooral op het gedrag in het dagelijks
leven in plaats van op het verleden.
In het onderzoek van de uitkomsten van de TIFFvragenlijst wordt de coachee uitgenodigd om zijn
verhaal te vertellen en hier nieuwe verbanden in
te leggen. Het profiel en de gedragsindicatoren
vormen hiervoor de ‘kapstokken’. De uitkomsten zijn dus niet gericht op waarheidsvinding,
maar op het betekenis geven aan het eigen gedrag
onder verschillende omstandigheden. Zo blijkt uit
de profielen dat bepaald gedrag per situatie kan
variëren. Het vertellen van het eigen verhaal met
betrekking tot die situaties en het ontdekken van
de specifieke betekenis hiervan geeft ruimte voor
reflectie op de achtergronden en motieven. En
daar ontstaat de ruimte voor gedragsverandering.
Op deze verhalende manier krijgt de coachee de
gelegenheid om in het hier en nu zijn eigen script
te analyseren, te heroverwegen en van daaruit
conclusies te trekken over zijn eigen handelen.

Hoe het werkt
Stap 1: Het invullen van de vragenlijst
Karel mailt mij dat hij de vragenlijst heeft ingevuld.
Hij schrijft daarbij: ‘de vragen hebben mij behoorlijk
aan het denken gezet. Veel vragen vond ik leuk,
anderen moest ik meer zoeken naar de antwoorden.
Ik heb er overigens niet te lang over nagedacht,
maar vaak ook mijn eerste impuls gevolgd.
Ik zie uit naar ons gesprek hierover.’

De vragenlijst bestaat uit 108 vragen, die denkbeeldige situaties voorleggen aan de coachee
met de vraag hier een antwoord op te geven op
een 6-puntsschaal zich bewegend tussen ‘Zeer
onwaarschijnlijk’(1 punt) en ‘zeer waarschijnlijk’
(6 punten). Ik geef een tweetal voorbeelden van
vragen:
1
Zou je graag veel meer aan de weet willen
komen over iets dat je intrigeert?
2
Zou je het merken als je voeten steeds kouder
werden?
Elke vraag is verbonden met een gedragsindicator.
Zo is de tweede voorbeeldvraag hier verbonden
met de indicator ‘bewustworden’. Met elke indi-

cator zijn 2 vragen verbonden. Elke vraag onderzoekt de neiging om een bepaald type gedrag te
vertonen. Het is dus een denkbeeldig voorbeeld.
Het vormt de kapstok om over gedrag in vergelijkbare situaties in gesprek te gaan.
Stap 2: Het bespreken van de uitkomsten
Er zijn verschillende manieren om de uitkomsten
te bespreken. Mensen die de vragenlijst langer als
instrument gebruiken, bewegen hier steeds vrijer
in. Ik geef hier een basispatroon weer.

[a] uitleg van het model van
Functional Fluency

Ik teken voor Karel het model op een flip over en
bouw dat stapsgewijs op, beginnend vanuit ‘Bewust
Zijn’. Ik gebruik daarbij voorbeelden uit het dagelijks
leven en verbind deze met de woorden van Functional Fluency. Ik nodig Karel uit om vragen te stellen
als hij het niet begrijpt.
In mijn uitleg benadruk ik dat het een model is waarin gekeken wordt naar waar je kracht zit en vervolgens kunt onderzoeken wat factoren zijn die je soms
uit je kracht halen. Vervolgens zeg ik hem dat we in
het gesprek op zoek gaan naar de wijze waarop hij
vanuit het ineffectieve gedrag kan terugkeren in zijn
eigen kracht. ‘Dat klinkt goed’ zegt Karel.
Ik eindig mijn verhaal met de opmerking dat het
instrument:
1. een zelfassesment is, waardoor de uitkomsten
van Karel niet te vergelijken zijn met de uitkomsten
van anderen;
2. dat het een momentopname betreft. Karel zal
dezelfde vragen nu anders beantwoorden, dan hoe
hij dat een jaar geleden zou hebben gedaan of over
een jaar zal doen.

Functional Fluency is een model dat zich richt op
het vergroten van de effectiviteit van de coachee.
Het is geen waardevrije meting, maar richt zich
op empowerment. In zowel de uitleg als het nagesprek benadrukken we de kracht en het vermogen
van de coachee om zijn effectiviteit te vergroten. Ineffectief gedrag benoemen we als situaties,
waarin we soms getriggerd worden en waarbij
we weinig of geen gebruik maken van de Bewust
Zijn modus. We re-ageren op de trigger.
Effectief gedrag benaderen we meer als een staat
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van het natuurlijke ‘zijn’, bewust en in contact
met jezelf en je omgeving. We geven een respons
op wat zich in het Hier en Nu aandient.
Het effect van deze benadering is niet te onderschatten. Het geeft cliënten ruimte om vrijer na te
denken over hun eigen gedrag; ze zijn niet ineffectief, maar worden hier soms door de omstandigheden toe ‘uitgenodigd’.

[b] het bespreken van het profiel

hebben met het invullen van de vragenlijst hun
werk gedaan, nu ben ik aan zet. Hierin geeft
een test, dikwijls nog meer dan in een gewoon
gesprek, een uitnodiging voor een overdrachtsrelatie.Voor mij is altijd de kunst om niet in het
patroon te stappen, waarin ik ga duiden en de
cliënt achterover gaat leunen. Het is dan steeds de
vraag hoeveel informatie relevant is voor de cliënt
en voor mij om de relatie in het hier en nu aan te
gaan.

[c] het bespreken van de effectieve modi
LK: dit is dan het totale plaatje, Karel. Als je de cijfers
even negeert, wat valt je dan als eerste op?
KV: (kijkt peinzend naar het blad)... Ik zie een aantal
dingen, maar weet natuurlijk niet of dat goed of
slecht is.
LK: (knikt aanmoedigend) hmmm.
KV: Wat mij als eerste opvalt, is dat de gouden bollen
een stuk groter zijn dan de paarse.
LK: (knikt)
KV: wacht even, dat zeg ik nu wel zo, maar die bij
Bewust Zijn is ook niet zo groot. Vooral spontaan
en Zorgend zijn groot. Die paarse zijn echt een stuk
kleiner. (kijkt mij aan) Dat is wel goed, toch?
LK: (knikt bevestigend met een glimlach) Dat is heel
goed! Herken je dat? De kracht die je hebt vanuit
zorgen en spontaan?
KV: ja zeker. Ik ben erg zorgend aangelegd. Dat komt
waarschijnlijk door het gezin waar ik uit voortkom,
met twee zussen en mijn moeder...
LK: vertel eens

Vanaf het laten zien van de eerste pagina waarop
het profiel staat, verander ik als coach van positie.
Waar ik eerst heb uitgelegd en een kader heb
gemaakt waarbinnen we het gesprek voeren, ben
ik nu volgend. Ik ben present3, zonder oordeel
verbind ik mij met het verhaal van de ander en
stel mij hiervoor open, ik ben bereid vanuit zijn
perspectief te kijken en neem hiervoor alle tijd
(een eerste gesprek neemt meestal 1½ a 2 uur in
beslag). Ik ben niet doelgericht, maar onderzoek,
vanuit nieuwsgierigheid. Ik benoem wat mij raakt
in zijn verhaal.
Vraagstukken en dilemma’s
In deze fase merk ik dat cliënten altijd moeten
schakelen.Vaak verwachten zij een gesprek waarbij
ik een analyse ga geven van de uitkomsten. Zij
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Na enige tijd schakel ik over op een volgende
pagina van de rapportage, de effectieve modi.

LK: is het akkoord om verder te gaan, Karel? We
zoomen dan verder in op de modi en hoe jij jezelf
daarop gescoord hebt. We beginnen bij Bewust Zijn.
Je scoort hier het hoogst op ‘alert’ en ‘bewust’. Herken
je dat?
KV: jazeker. Ik heb een sterke relatie met mijn intuïtie.
Ik voel aan wat er zich afspeelt.
LK: Hoe doe jij dat?
KV: tsja, ik voel het gewoon.
LK: waar voel je dat dan?
KV: (denkt even na)... ik zie veel en check dan in mijn
lijf hoe dat voelt. Als het goed voelt, voel ik het in
mijn buik en rond mijn hart. Als het niet goed voelt,
ga ik naar mijn hoofd, geloof ik.
LK: mooi, mooi ook dat je dat zo scherp voelt.
Je scoort jezelf lager op onderzoekend en rationeel.
Herken je dat ook?
KV: ja, ik doe eigenlijk alles intuïtief. Mijn vader werd
daar gek van. (vertelt verder over de relatie met zijn
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vader, die zeer dominant en rationeel was en de
spanning die hierin zat).
LK: bedriegt je intuïtie je wel eens?
KV: (twijfelt)
LK: bijvoorbeeld in situaties waarin je je terughoudt?
KV: ik voel dan dat het niet te vertrouwen is. Dat ik
op moet passen.
LK: in wat voor situaties?
KV: bijvoorbeeld bij hele dominante mensen
LK: (nieuwsgierig) zoals je vader?
KV: (stil) ... (geraakt) ja, zoals mijn vader

Het proces van het langslopen van de modi en
hun uitkomsten benoemen we als het ‘oogsten’.
Ik hou van dat begrip ‘oogsten’. De modi hebben
zich door het leven heen ontwikkeld. Het is, zeker
bij de effectieve modi, het vieren van de rijkdom
aan kwaliteit die iemand ontwikkeld heeft. De
cliënt strookt zichzelf en ontvangt veel strooks in
het contact met de coach.
LK: Het klinkt mooi en vanzelfsprekend zoals jij dat
doet. Ik zit hier nu een uur met je te praten en leer je
kennen als een heel sensitief mens. Ik kan heel goed
begrijpen dat je durft te vertrouwen op wat jij je
intuïtie noemt. Dan is het ook wel logisch dat die bol
‘Bewust zijn’ net wat kleiner is.
KV: Ja, dat ben ik ook, al houd je vraag over mijn
vader mij nog wel bezig.
LK: is het akkoord voor je om verder te gaan?
We komen hem misschien later weer tegen.

Vraagstukken en dilemma’s
Voor de coach is het van belang niet te ‘gulzig’ te
zijn en te willen scoren. Het is een proces waarin,
in dit geval, Karel zelf de verbanden mag gaan leggen zoals hij deze wil leggen in deze fase.
De verleiding voor de therapeutisch georiënteerde
begeleider is om al snel de focus te leggen op waar
de cliënt lager op scoort. Zo scoort Karel zichzelf
opvallend laag op ‘onderzoekend’ en ‘rationeel’.
Dit is mogelijk betekenisvol voor de beantwoording van zijn vraag. Door echter te snel hier op te
focussen, ontneem ik Karel de mogelijkheid om
de volle breedte van zijn kracht te onderzoeken,
die hem mogelijk later een breder perspectief
geeft voor het ontwikkelen van gedragsalternatieven.Voor mij in mijn rol is dan steeds de vraag
hoeveel ik aanstip, zodat het door Karel later in

het gesprek nog als betekenisvol wordt herkend
Dit vind ik een van de moeilijkste aspecten van
het werken met de TIFF; mijn eigen oordeel
uitstellen en mee te gaan in het onderzoek. Door
middel van o.a. mijn opleiding in TA heb ik
geleerd patronen te duiden en te doorzien. Hier
acteer ik veel meer vanuit het ‘niet-weten’. Het
werken met o.a. TIFF en Functional Fluency heeft
mij geholpen te onderkennen dat veel van mijn
‘weten’ gedrag is dat voortkomt uit de dominante
modus. Het geeft mij de illusie van macht en
beheersing van de situatie. Dit onderkennen en
het plezier dat het mij geeft om meer vanuit het
‘niet weten’ te opereren, ook in mijn rol als coach,
trainer en begeleider van ontwikkelprocessen,
maakt dat ik in mijn gesprekken steeds effectiever
kan opereren.
Onlangs sprak ik in een supervisie met Ken
Mellor4 over dit proces van leren van cliënten en
mijzelf. Ik vertelde hem dat ik het voor mijzelf zie
als een proces van ‘afleren’, veel meer dan als een
proces van nieuwe dingen leren. Ik leer mijn al
heel jong aangeleerde patronen van ‘alwetendheid’
af.
De uitnodiging aan cliënten is om hun eigen
patronen te onderzoeken en langzaam aan los te
laten. Op dat moment knikte Ken Mellor bedachtzaam en zei ‘ik zou het een didactiek van
‘smelten’ willen noemen’. Dat woord sloeg aan bij
mij; in de warmte van het contact en het nemen
van de tijd, smelten oude patronen.
LK: als je nu naar deze pagina kijkt, waar ben je dan
het meest tevreden mee in je ontwikkeling in de
afgelopen jaren?
KV: Ik ben wel blij met mijn vermogen voor anderen
te zorgen. Mijn vermogen om mij in te leven in een
ander en mijn mededogen en begrip voor de ander.
Dat is voor mij wel een belangrijke basis. Ik ben ook
blij met de groei die ik voor mijn gevoel heb doorgemaakt met betrekking tot de structurerende modus.
Ik kan jou nu goed uitleggen op wat voor wijze ik anderen inspireer. Dat maakt mij wel trots. Ik vind ook
dat ik steviger ben geworden de laatste paar jaar.
Ik ben nog niet waar ik wil zijn, het blijft ook nog wat
achter in de score van de andere woorden (9), maar
toch ik heb het idee dat er veel ontwikkeling in zit.
LK: dat herken ik in elk geval goed in je verhaal.
Zullen we verder gaan?
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[d] het bespreken van de ineffectieve modi
Zoals ik eerder beschreven heb, worden de ineffectieve modi benaderd als gedrag wat je onder
sommige omstandigheden vertoont. Het is gedrag
wat je inzet als je op de een of andere wijze getriggerd wordt. De term ‘rubber band’ is hier op
zijn plek; er is een elastiekje dat je wegtrekt uit
het hier en nu en terugschiet naar het verleden.
Het zijn overdrachtspatronen.
LK: laten we beginnen met de dominante modus.
Hier is het vooral interessant om te kijken waar je
jezelf hoog op scoort en onder wat voor omstandigheden dat gebeurt. Je scoort jezelf hier vooral
hoog op ‘verwijtend’ (10 punten) en ‘betweterig’ (9).
Herken je dat?
KV: ja, zeker. Dat is wat ik bedoel met dat ik soms
ineens zo uit de hoek kan komen.
LK: wanneer gebeurt dat?
KV: vooral als ik het gevoel heb dat ik niet gehoord
word, dat ik niet erkend word.
LK: meer in je werk of thuis.
KV: nee, eigenlijk vooral op mijn werk. Thuis word ik
gehoord en gezien. (Karel vertelt uitgebreid over de
relatie met zijn vrouw en kinderen.)
LK: Heb je een voorbeeld vanuit je werk?
KV: (denkt even na) zoals laatst. We hebben een aantal
kinderen op school die als groepje veel moeite hebben
met hun aandacht er bij te houden. We hebben in het
team afgesproken dat we niet almaar op het negatieve gedrag in gaan, maar meer met ze in gesprek
gaan. Nu negeert een aantal docenten dat volledig.
Zij blijven de leerlingen steeds maar de klas uit sturen.
Dan plof ik op het laatst uit elkaar van boosheid.
LK: je zegt op het laatst, wat gaat er dan aan vooraf?
KV: (stilte ) Ik hou mij heel lang in (denkt na) probeer
het soms via een omweg aan de orde te stellen.
LK: wat gebeurt er dan?
KV: ja, dat werkt natuurlijk niet. Dat zie ik nu ook wel.
LK: wie verwijt je dat het meest?
KV: Eerst de ander, maar uiteindelijk geef ik mijzelf
altijd de schuld. Ik vind dan dat ik het beter had moeten regelen en het sterker aan had moeten geven.
LK: ik kijk even met een schuin oog naar de betuttelende
modus en zie daar dat je hoog scoort op ‘te verdraagzaam’ (10 pnt). Is dat het patroon? Dat je eerst lange
tijd te verdraagzaam bent, tot het opeens genoeg is.
KV: ja, dat is precies het patroon. Ik rek mijn grenzen
almaar op om de lieve vrede te bewaren.
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LK: waar ik nu nieuwsgierig naar ben, is wat je intuïtie
je op zo’n moment vertelt. Gebruik je die dan of niet?
KV: (denkt na) dat weet ik niet, oprecht niet. (stilte)
misschien handel ik dan wel niet zo intuïtief. Hou ik
mijzelf voor de gek.
LK: Dat herken ik, in jouw verhaal, ook bij mijzelf zo nu
en dan. Waarvoor zou jij jezelf voor de gek houden?
KV: uit angst voor de confrontatie.
LK: die, als ik je goed beluister, alleen maar heftiger
wordt, naarmate je het langer uitstelt.
KV: klopt.

In het bespreken van het ineffectieve gedrag ga
ik op zoek naar patronen. Wat gebeurt er eerst
en dan en dan? TA-concepten die mij helpen om
de vragen te stellen in dit onderzoek zijn o.a. de
dramadriehoek en het miniscript. Ik leg ze in deze
fase nooit uit. Dat haalt het verhaal weg bij de
cliënt en brengt het terug naar een abstract model,
wat in alle gevallen tekort doet aan de ervaring.
Later in het coaching traject gebruik ik dit soort
concepten vaak wel om de cliënt handvatten te
geven voor verdere gedragsontwikkeling.
Vraagstukken en dilemma’s
Tolstoj’s beroemde openingszin van Anna Karanina is: “Alle gezinnen zijn gelukkig op dezelfde wijze
en ongelukkig op hun eigen manier.” Het maakt het
verleidelijk om sneller over de kwaliteiten heen te
gaan en uitvoerig stil te staan bij waar iemand ineffectief is. De licht sadistische genoegens die het
rondpoeren in andermans ellende ook mij kunnen
geven, gepaard aan de even licht masochistische
genoegens die mensen eraan beleven om hun eigen onvermogen te etaleren, kunnen er toe leiden
dat ik en mijn coachee onnodig focussen op het
ineffectieve.
Het is steeds weer balanceren in het onderzoek
wanneer het genoeg is voor de coachee om zich
bewust te zijn van zijn patronen en de ruimte te
vinden om anders te gaan handelen met behulp
van de kwaliteiten en talenten die vaak allang aanwezig zijn, alleen niet in die specifieke situaties.
Ook hier weer geldt dat het voor mij de kunst is
om het gedragspatroon te benoemen en te bevragen en zo min mogelijk te gaan duiden. Ik meen
vaak veel meer betekenisvols te zien en te horen.
Kan ik er genoegen mee nemen het ontwikkelproces haar tijd te geven, vanuit de beweging die
we hier en nu samen inzetten? Dikwijls moet ik
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dan denken aan het zinnetje dat Adrienne Lee5
mij ooit meegaf: ‘trust the process, Lieuwe’.

[e] het trekken van conclusies

LK: Karel, we zitten nu ruim 1½ uur te praten. Wat is
voor jou nu de rode draad door dit gesprek?
KV: we hebben het veel gehad over mijn kracht als
leider en als collega. Dat vond ik fijn aan wat we
besproken hebben. Daarnaast blijft voor mij vooral
hangen dat ik goed op mijn intuïtie kan vertrouwen,
maar dat er soms situaties zijn waarop ik er niet op
kan vertrouwen dat ik het goed aanvoel.
LK: en welke situaties zijn dit voor jou?
KV: met name binnen school, met wat ik maar zal
noemen lastige, dominante collega’s.
LK: waar zit dan voor jou vooral je ontwikkeling?
KV: volgens mij moet ik leren op die momenten een
stapje terug te doen en te gaan onderzoeken wat er
dan gebeurt, vooral met mijzelf.
LK: (slaat het blad met de Effectieve modi op) als je
dat verbindt met woorden uit de effectieve modi,
met welke woorden is dit dan verbonden?
KV: (Gaat er met zijn blik langs). Dat zit toch vooral
in het Bewust zijn; ik moet meer gaan onderzoeken
en dat combineren met wat ik daar al in huis heb.
Als ik een stapje terug zet, kan ik mogelijk ook weer
beter gaan voelen en zien wat er gebeurt.
LK: Mooi. Volgens mij trek je een juiste conclusie. Ik
zou je voor de volgende keer een aantal vragen mee
willen geven. Zou je kort de voor jouw belangrijkste
conclusies uit dit gesprek willen vastleggen en aan
willen geven welke stappen jij wilt gaan ondernemen om dit onder de knie te krijgen? Zou je de
komende weken ook een aantal van die ervaringen
willen opschrijven wanneer je ze tegenkomt?
Die kunnen we dan de volgende keer gebruiken.

Veranderen van gedrag vraagt tijd. Ook voor
Karel. Gedragsverandering vraagt er in eerste
instantie om een vergroot bewustzijn te ontwikkelen en daar naar te gaan handelen. In het onderzoek dat Karel verder doet, stuit hij ongetwijfeld
weer op nieuwe ervaringen, waarmee we binnen
de coaching aan het werk kunnen gaan. Daarmee
blijf ik de regie bij Karel leggen en volg ik hem.
Ik nodig hem uit in de reflectie-opdrachten steeds
het stapje terug te doen, dat hij ook nodig heeft in
het contact met zijn collega’s. Ik reik hem hier een

stramien voor aan.
In de relatie met Karel kijk ik uit naar het vervolg.
Ik ben onder de indruk van zijn sensitiviteit en
ben nieuwsgierig geworden naar hoe hij deze nog
verder kan ontwikkelen. Het gesprek hierover (en
andere fragmenten die ik hier achterwege heb
gelaten) heeft mijn denken opnieuw gescherpt.
Het thema intuïtie komt de laatste tijd vaker aan
de orde in de TIFF feedback. Ik besef mij dat
veel van wat ik doe in dit soort gesprekken ook
intuïtief is en dat dit voor mijzelf van tijd tot tijd
reflectie vraagt op dit zelfde thema; klopt het wat
ik doe? Kan ik het onderbouwen? Ik voel mij
geïnspireerd om in dit kader weer eens opnieuw
te lezen wat ik daar eerder over geschreven heb6
en daar binnen mijn groepen weer meer aandacht
aan te besteden.

Tot slot
Ik werk nu een jaar of vijf met Functional Fluency en de TIFF-test.Veel van de resultaten die ik
behaal met dit werk, behaalde ik ook toen ik er
nog niet mee werkte. Door de taal die Functional
Fluency geeft aan gedrag, geeft het echter meer
handvatten aan cliënten om in een veel eerder
stadium weer regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Het is eenvoudiger om het eigen leerproces richting te geven, wanneer je daar taal voor
tot je beschikking hebt, die aanknopingspunten
biedt voor anders handelen. En het geeft de cliënt
een denkmodel dat helpt om te reflecteren in situaties waarin deze niet effectief is. De vraag: welke
gouden modi gebruikte je al in deze situaties en
welk gouden modi laat je liggen? Welk gedrag
uit deze ongebruikte modi geeft je de mogelijkheid uit de impasse te komen? Het maakt cliënten
minder afhankelijk van de inzichten die ik aanreik.
Het sterkt ze in hun autonomie en hun kracht.
Dat is voor mij de essentie van waar TA over gaat.

Voetnoten
1. Susannah Temple o.a. Strook 2004 nr 4 en 2005 nr 1.
2. Tudor, K. en Summers G., Co-creative Transactional analysis,
hfdstk 1, Karnac 2014.
3. Baart A., Een theorie van de presentie, Lemma.
4. Ken Mellor is een TSTA uit Australië die zich diepgaand
heeft bezig gehouden met het thema bewustzijnsontwikkeling in
oosterse en westerse tradities.
5. Adrienne Lee is een Engelse TSTA.
6. Reinalda S. en Koopmans L., Intuïtie, Strook 2010.
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Inleiding
In dit artikel maken we kennis met het team van
Gerard. Een team van gemeenteambtenaren in
een middelgrote gemeente. Ze voeren met hart en
ziel hun werkzaamheden uit, maar hebben door
diverse samenvoegingen van verschillende afdelingen als groep de verbinding en soepele samenwerking verloren.
Door in een team-dag te werken met Functional
Fluency, hebben ze hun effectieve samenwerking
kunnen verbeteren. Onderstaand artikel is een
beschouwing van hun proces afgewisseld met een
concrete beschrijving van de interventies, voortkomend uit Functional Fluency.

Aanleiding
Gerard, die een half jaar bezig is als teamleider
binnen gemeente X, belde me op. “Kun je me
helpen met m’n team? Mijn afdeling bestaat uit een
grote diversiteit aan mensen met verschillende specialismen en activiteiten. Sommigen werken al jaren binnen
de gemeente en anderen vrij kort. En nu moeten we
‘een team’ worden. Dat lukt nog niet.” Gerard was
er al druk mee bezig geweest. Hij wilde graag
investeren in de persoonlijke effectiviteit van zijn
mensen. Tegelijkertijd wil hij meer samenhang
in het team zodat mensen die samen activiteiten
kunnen doen ook gemakkelijker gaan samenwerken. Gerard: “Ik ben hier nog niet zo lang, maar ik zie
weinig onderling contact. Onderhuids blijft nog spelen
dat ze er niet voor hebben gekozen dat deze groep
samen een team moet worden. Ik voel enig verzet tegen
de veranderingen. Ze voelen zich niet serieus genomen
door de leiding.”
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De vraag van deze tijd:
meer doen met minder
Het verhaal van Gerard staat niet op zichzelf.
Voor hetzelfde geld praten we over een team in
het onderwijs, een afdeling in een ziekenhuis of
een MT in een technisch bedrijf.
We leven in een tijd waarin verandering een
constante lijkt te zijn geworden. In deze tijd
gaat niets vanzelf en moeten we vaak meer doen
met minder mensen en middelen. Daarnaast zijn
mensen meer verbonden dan ooit. We hebben een
groter aantal verbindingen, deze duren minder
lang en zijn doorgaans oppervlakkiger (Peters &
Strijp 2011).
De (informatie)technologie die exponentieel snel
ontwikkelt, maakt dat er geen moment van de dag
voorbij gaat waarop wij niet van alles en iedereen
op de hoogte kunnen zijn. Er is niet per se ontmoeting meer nodig om contact te hebben.
In de trein op weg naar een masterclass die Agnes
moet verzorgen, krijgt zij -zichtbaar gemaakt op
haar telefoon- een contactverzoek voor Linkedin.
Naar later blijkt al van één van de deelnemers. Zij
heeft dus al contact voor ze iemand heeft ontmoet.

Contact

Verbinding

Ontmoeting

Samenwerking

Contact en samenwerking
Het grote aantal contactmomenten, de grote hoeveelheid mensen waarmee we in verbinding staan
en de constante stroom van veranderingen hebben
invloed op hoe teams functioneren.
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De vraag die rijst in deze context: ‘Hoe blijven we
in contact met onszelf en met elkaar, zodanig dat
we elkaar echt ontmoeten?’. Samenwerken in een
team is niet mogelijk zonder deze ontmoeting. En
samenwerken is weer de smeerolie in het bereiken
van de teamdoelen. Ook als jouw team tijdelijk is
of regelmatig van samenstelling verandert.
Eén van de onderscheidende succesfactoren van
succesvolle organisaties ten opzichte van niet
succesvolle organisaties is de effectiviteit van de
begeleiding van hun mensen (Wright 2013).
Het werken met Functional Fluency ondersteunt
deze effectieve begeleiding in organisaties.
In dit artikel wordt de kracht van Functional
Fluency als praktisch werkmodel voor teams
beschreven. Het laat zien dat in de complexiteit
van de dynamiek rondom teams en binnen teams,
het werken met Functional Fluency werkzaam en
inspirerend kan zijn. Gerard en zijn team bestaan
echt en zijn tegelijkertijd geanonimiseerd en
aangevuld met andere ervaringen in verband met
de vertrouwelijkheid waarmee we als begeleiders
werken.

Functional Fluency: persoonlijk leiderschap
Voor Susannah Temple is Functional Fluency de
ruggengraat van het functioneren van professionals voor zichzelf en voor de mensen met wie ze
samen werken.
In het licht van de vraag van Gerard en zijn afdeling, is het model een werkzame manier om te
kijken naar hoe de teamleden zich verhouden
tot elkaar. Zodat ze de tijd kunnen nemen om in
de kern van het model, door -Bewust Zijn-, zich
bewust te worden van de ineffectieve patronen en
deze vervolgens weer in te ruilen voor een effectieve manier van doen.
De vraag van Gerard aan mij ging over dit persoonlijk leiderschap in teamverband. Een team
dat uit verschillende fusies was ontstaan en niet
zelf in staat was geweest om de grootste gemeenschappelijke deler om te zetten in een vloeiende
samenwerking. Het ging om begrijpen en begrepen worden. Het ging om leren afstemmen op
persoonlijk niveau.
Ik zei “ja” op zijn vraag of ik hem wilde helpen.

Ineffectieve modi: het loopt niet soepel
Het team van Gerard stond onder druk. Afwachtende spanning was kenmerkend voor de emotie
en de stemming. Het team liet veel onwillekeurige, overdrachtelijke relaties zien die hun oorsprong hebben in het verleden.
In het verhaal van dit team was er veel sprake
van gedrag uit de modus Volgzaam, waarbij enig
onderhuids verzet te bespeuren was. Lisette: “Tsja,
nu is Gerard er weer met z’n ‘goede’ ideeën, maar
wie zegt dat het gaat lukken?” Tegelijkertijd liep
het team er tegenaan dat cynisch en verwijtend
gedrag, dat voortkomt uit de ineffectieve modus
Dominant, een gezonde communicatie in de weg
stond. De verwijten waren voelbaar, maar nergens
expliciet uitgesproken. Frank: “Wat weet Gerard nu
van juridische zaken, laat hij eerst maar eens duidelijk
maken wat hij met deze afdeling wil.” Onderhuids
waren de ineffectieve transacties merkbaar, zich
uitend in wandelgangenpraat, gemopper over de
incompetente wethouder of over Gerard en zijn
stijl van leidinggeven. De teamleden spraken de
kritiek niet openlijk uit op vergaderingen.Voor
sommigen betekende de situatie het ‘ondergaan’
van de veranderingen en afspraken.Vervolgens
kozen ze hun eigen pad. Ze doken als het ware
onder.Voor anderen leverde dit duidelijke frustratie op die ze uitten door cynische opmerkingen te
maken. Kortom: van vloeiend samenwerken was
nog geen sprake.
Carla ontdekt haar eigen ineffectieve gedrag bij Dominant: “Oh, nu snap ik de frustratie van mijn man
ook beter.” Zij ziet er de humor wel van in en wil haar
gedrag graag omzetten in effectief Structurerend
gedrag. Haar betrokkenheid bij het onderwerp en
kwaliteitsbewustzijn maken dat zij hier veel tot haar
beschikking heeft. Haar kamergenoot geeft haar
hierop feedback: “Je helpt mij als je kritisch blijft en
me tegelijkertijd uitdaagt wat sneller door te werken.”

Commitment
Geen van de teamleden vond de situatie prettig.
De wil voor een betere samenwerking was bij iedereen aanwezig. De onmacht om het samen voor
elkaar te krijgen werd erkend.
De rol van de teamleider is cruciaal in de fase
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waarin het gaat om veiligheid en structuur voor
de dag. Dit wordt in eerste instantie gecreëerd
door middel van commitment van iedereen op
het proces en het installeren van de gespreksregels.
Door Gerard hierin een leidende rol te geven,
werd aan een van de belangrijkste voorwaarden
voor verdere groei van het team voldaan (Levi,
2011). De teamleden konden er op gaan vertrouwen dat Gerard zijn rol en verantwoordelijkheid
zou nemen als teamleider.
Gespreksregels:
- Vertrouwen en vertrouwelijkheid: alles blijft tussen
deze muren.
- Wandelgangen: wat in het team hoort, wordt in
het team besproken.
- Niets is gek: je mag experimenteren en leren.

Het Waarom: de bedoeling van de afdeling
Deze veiligheid en het vertrouwen werden uitgebouwd door terug te gaan naar het Waarom (zie
ook Sinek, 2009 in dit themanummer) van een ieder. Het werken met het Waarom doet een beroep
op de effectieve modi Bewust Zijn, Spontaan en
Samenwerkend.
In 2/3-tallen:
- Wat vind ik leuk aan mijn werk bij deze gemeente?
Welke persoonlijke waarde hoort hier bij?
- Wat vind ik waardevol aan het werken met deze
klussen?
- Welke overeenkomsten zie ik tussen de antwoorden
op de vorige vragen en het bestaansrecht van de
gemeente?
- Plenair nabespreken: op flap steekwoorden noteren, conclusies uit de groep laten komen.

Via reflectie en bewustwording terug naar wat nu
je eigenlijke drijfveer was om in dit geval aan de
publieke zaak te werken.Via de her- en erkenning
werd al duidelijk dat de teamleden goed in staat
waren om effectief te communiceren. De sfeer
werd allengs opener en vertrouwder.Veel van de
drijfveren waren gemeenschappelijk.
Theo: “Ik vind het belangrijk dat de ruimtelijke ordening duurzaam en voor iedereen toegankelijk georganiseerd wordt. Dus daarom werk ik al meer dan 40 jaar
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als stedenbouwkundige in dit domein.”Voor Ingrid
was dit nieuw: “Ik begrijp nu waarom jij je soms zo
druk maakt over bepaalde beslissingen.”
De thema’s die van belang zijn bij een team in
ontwikkeling (insluiten, veiligheid en je plek
mogen hebben) werden hiermee al aangeboord.
De teamleden leerden elkaar op deze manier beter
kennen.
Dit werd merkbaar doordat iedereen serieus de
vragen beantwoordde voor zichzelf. De gesprekken in de subgroepen verliepen met aandacht. Dit
gaf mooie voorbeelden van de effectieve modi
waarop later teruggegrepen kon worden.Vooral
de modi Spontaan en Samenwerkend kwamen
aan de orde omdat de vraag naar jouw Waarom
een beroep doet op je oorspronkelijke drijfveer
en verlangen om werkzaam te zijn, in dit geval, bij
een gemeente. Spontaan en Samenwerkend zijn
tenslotte de modi die gaan over groei en zelfontplooiing.
Het opnieuw contact maken met hetgeen iedereen oorspronkelijk verbond, maakte dat er meer
sprake was van persoonlijke ontmoeting. De
volgende stap in de samenwerking werd hierna
mogelijk: actief werken aan de niet effectieve
patronen.

Actief inzetten van Bewust Zijn:
vergroot je professionele ruimte
Door het je bewust te worden en er woorden
aan te geven, of je dit nu in jezelf of hardop doet,
bevrijden mensen zich van irrationele gedachten
of overdrachtelijke patronen (ineffectief gedrag).
Hiermee creëer je ruimte om te handelen. Je vergroot daardoor je professionele ruimte. Je schakelvermogen neemt toe. In termen van Functional
Fluency: het inzetten van Bewust Zijn levert meer
autonomie in handelen op.

De volgende stap met het team van Gerard
Zonder zich nog bewust te zijn van de effectieve
en ineffectieve modi van Functional Fluency, is
het activeren van het eigenaarschap in de modi
Bewust Zijn, Structurerend en Zorgend aan de
orde geweest in deze volgende stap.
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Werk individueel:
- Wat wil ik vandaag bereiken voor mezelf?
- Wat wil ik bereiken voor het team?
- Hoe ga ik hier aan bijdragen?
Plenair nabespreken.

De gezamenlijke focus die hieruit voortvloeide
was een logisch vervolg op de (hervonden)
gezamenlijke drijfveren. Er ontstond besef dat
je zonder samenwerking niet volledig de missie
van de gemeente en de eigen persoonlijke missie
-verwoord in drijfveren- kon dienen. Dit gaf een
goede basis om Functional Fluency als werkmodel
in de samenwerking in te zetten.

Functional Fluency in bedrijf:
het team in zicht
De teamleden hadden door het activeren van hun
Bewust Zijn in de fase hiervoor al onwillekeurig
kennis gemaakt met veel effectief gedrag. Door
de modi zichtbaar te maken aan de wand (figuur
1) en ze toe te lichten, zagen ze direct wat hun
ineffectieve patronen als team waren. De opdracht
om een aantal modi grondiger te onderzoeken in
deelgroepjes leverde bijzondere verhalen op.
Voor Carla werd duidelijk dat haar eigen gedrag
voortkomend uit de modus Dominant uitgelokt
werd door de door haar beleefde besluiteloosheid
van een aantal collega’s. In het gesprek met hen,
kwam zij er achter dat hun gedrag voortkwam
uit onzekerheid over de situatie die de afgelopen
jaren nogal wisselde. Samen concludeerden ze dat
ze elkaar hiermee in de greep hielden.
Theo, die al jaren werkzaam was in de gemeentelijke wereld ontdekte dat zijn inhoudelijke visie
soms overweldigend en prekerig was voor collega’s
die er weinig mee te maken hadden.
Zij trokken zich terug en vermeden het contact
met hem. Theo schrok hiervan. Dat was niet wat
hij bedoelde.
Gerard realiseerde zich dat zijn voortvarendheid
met wantrouwen bekeken werd en als drammerig
en dominant ervaren werd. Zijn teamleden hadden al zo vaak verandering van leiding meegemaakt. Hij begreep het gedrag van teamleden.
Hij wist wat hem te doen stond en kon zijn eigen
effectieve modi benoemen.

In deze fase was het belangrijk te benadrukken
dat het niet gaat over ‘goed’ of ‘fout’, maar dat je
vanuit het permissieve karakter van Functional
Fluency mild kunt kijken naar de modi.
Ook het gedrag uit de ineffectieve modi heeft je
ooit geholpen om te gaan met een bepaalde situatie, maar het effect op de lange duur is niet goed
voor jezelf en de ander. Iedereen heeft alles tot
zijn beschikking en ineffectief gedrag is een normaal, zij het ineffectief, verschijnsel in en tussen
mensen. Het gaat dan niet meer over competenties, maar over persoonlijk leiderschap: zijn wie je
bent op je eigen wijze.
In deelgroepjes. Per groep 1 effectieve modus met
z’n ineffectieve variant en Bewust Zijn erbij.
Iedere groep bespreekt de modus en het bijbehorende gedrag:
- Hoe ziet deze modus er bij jou uit?
- Welke vormen (her)ken je al van elkaar en van
jezelf?
- Welk gedrag verleidt jou om paars* gedrag te
vertonen?
- Maak uiteindelijk een reclameboodschap/motto
voor beide modi en presenteer deze straks aan de
groep.

Ook in deze onderlinge gesprekken waren alle
teamleden met aandacht en respect voor elkaar
aan het verkennen. Dit bood de gelegenheid om
hen in het hier-en-nu feedback te geven op hun
effectieve gedrag. In de presentaties werden mooie
motto’s uitgewisseld.
Motto’s:
Structurerend: “Omarm je gezag, pak je positie,
want het mag.”
Spontaan, een acroniem: stout, plezier, onbevangen, naïef, top, actief, avontuurlijk en nieuwsgierig.
Samenwerkend: “Ken je oude koeien om te
kunnen groeien.”
Zorgend: “Uit respect voor jou geven we je geen
advies.”

Praktisch oefenen
Na deze verdieping hebben de teamleden actief
geoefend met het gedrag dat hoort bij de verschillende modi. De teamleden hebben de platen van
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de muur op de grond gelegd en hebben aan de
hand van eigen casuïstiek de verschillende modi
uitgewerkt. Ze vonden inspiratie bij elkaar om
cases uit te spelen. Het ervaren van de plek van
de ander leverde veel begrip en inzicht op. Het
uiteindelijk putten uit de effectieve modi was
daarna relatief eenvoudig. De vraag die ze zichzelf
tijdens de oefening steeds stelden was: “Hoe zorg
ik er voor dat ik in het Gouden Gebied1 blijf met mijn
gedrag?” Een prachtig voorbeeld van Bewust Zijn
en Structuur gevend gedrag.

dividual’s personal development.They can be considered
as an illustration of a dynamic developmental spiral.The
root of the spiral naturally, is in the immature mode: we
all start here.” p.223.

Samenwerkend

Spontaan

Volgzaam/weerstand

Onvolwassen

Twee jaar later
Twee jaar later sprak ik Gerard weer. Het werken
met Functional Fluency als praktisch oefenmodel voor de onderlinge communicatie vraagt wel
periodiek onderhoud. De kern van Bewust Zijn is
nog steeds onderwerp van reflectie in de onderlinge communicatie. Regelmatig nemen ze bij zichzelf waar dat ze gedrag laten zien uit het ‘paarse1
gebied’. Helemaal weg is de wandelgangenpraat
niet. Ze komen er meestal zelf weer uit.
Ze hebben geleerd te schakelen tussen de modi.
Voor Ingrid: “Nu ik iedereen beter heb leren kennen,
zoek ik anderen wat vaker op voor consultatie. Ik heb
nu vaker het gevoel dat ik dingen samen doe.”
De teamleden zijn heel blij met de resultaten van
de teamdag. Het zoeken van de verbinding met
het Waarom helpt hen in de dagelijks gang van
zaken, om af en toe pas op de plaats te maken, te
herijken. Dit ziet Gerard de meeste teamleden
regelmatig spontaan doen. Het is meer een team
geworden: hun schakelvermogen is vergroot.

Discussie: spanning is brandstof
Teams die onder druk staan van onvermijdelijke
veranderingen zijn goed te begeleiden met Functional Fluency als interventiemodel. Het team van
Gerard is niet uitzonderlijk in z’n problemen in
deze tijd.Veranderingen roepen altijd spanning en
angst op (Fiorina, 2007). Een team is daarbij altijd
geneigd vast te houden aan het oude vertrouwde.
De kunst is deze spanning om te zetten in brandstof voor vooruitgang en groei. Deze gedachte
sluit mooi aan bij wat Susannah Temple al schreef
(Tudor, 2008):“The four self modes do not relate in
neat pairs.These modes are not the result of learned
roles.They are the manifestation behavourally of an in-
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Figuur 1 De reis van Onvolwassen naar de modi Spontaan en
Samenwerkend

Als we gebruik maken van de Onvolwassen
modus leren we gedrag om te zetten in effectief
gedrag dat Spontaan is. Een kind van drie jaar
oud leert dat hij rekening moet gaan houden met
zijn broertje of zusje als hij het laatste koekje wil.
Hierdoor maakt hij in de ontwikkeling een beweging naar Samenwerkend gedrag. Deze ontwikkeling maken we allen iedere keer weer door als we
onder druk staan of opnieuw beginnen. Dus ook
het team van Gerard, dat een jaar nadat ze met
elkaar dit proces hadden doorgemaakt, weer een
nieuw bestuur kreeg.
Ook de vlucht naar gedrag in de modi Volgzaam
en Weerstand is begrijpelijk, onder druk. In dit
geval de druk van de verandering. “Habits of
compliance and resistance are learned as self protection
when envionmental and social demands are too great or
too harsh for the child to cope with at all time.” p. 224
(Temple in Tudor, 2008).
Dus in het begeleiden van teams met Functional
Fluency zal deze gedachte ons helpen steeds weer
terug te gaan naar de krachtbronnen die voortkomen uit de modi die onze groei en ontplooiing
dienen.

Conclusie
Om bovengenoemde reden is werken met Functional Fluency in teams een effectieve en praktische manier om om te gaan met veranderingen.
Uiteindelijk gaat het om het vergroten van de
professionele ruimte: de autonomie in handelen
in relatie tot anderen. Het doel is het vergroten
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van zelfbewustzijn. Het vertrouwen dat medewerkers hebben in de effectieve modi van zichzelf en
anderen, heeft een positief effect op diezelfde medewerkers.Vergelijk ook de levensposities (Ernst,
1971), in figuur 2. Zelfbewuste medewerkers
dragen bij aan een positief werkklimaat. En dat is
het waar het bij Functional Fluency voor teams
allemaal om begonnen is.

Voetnoot
1. Goud en paars, omdat de effectieve modi zijn verbeeld in de
kleur goud, de ineffectieve modi in de kleur paars.
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Levenspositie en
Functional Fluency
Ik-/JijWerken met alle
ineffectieve modi

Ik+/JijWerken met ineffectief
Dominant en
betuttelend

Figuur 2 Levensposities en Funcional Fluency

Waarom Functional Fluency in teams
Ik ben er van overtuigd dat mensen zich altijd
kunnen en willen ontwikkelen als ze gezien,
gehoord en begrepen worden.Voor mij is het
werken met Functional Fluency een manier om
het zien, horen en begrijpen te belichten. Om
goed samen te kunnen werken, moet je als professional in staat zijn om af te stemmen tussen jezelf
en de ander. Functional Fluency als werkmodel
creëert hiervoor een prachtige ingang. Het stelt
je als persoon en team in staat om je ruimte te
nemen om te leren, een veilig klimaat te scheppen om te leren en erop te vertrouwen dat dit kan
(permissie, protectie en potentie). Daarom vind ik
werken met Functional Fluency een verrijking in
het werken met groepen en teams.
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Verbindend leiderschap
Caspar Verhees

Caspar Verhees is managementconsultant en opleider van trainers en coaches.
Hij volgde opleidingen op het gebied van Transactionele Analyse bij Phoenix-opleidingen en is CTA onder contract.
Samen met Rian Hoorens-Maas en Lieuwe Koopmans stond hij aan de basis van Functional Fluency Nederland. Dat
is het instituut dat de officiële licentieopleidingen verzorgt rondom het gevalideerde gedragsanalyse instrument TIFF
(Temple Index of Functional Fluency). Caspar is bereikbaar via het e-mailadres c.verhees@functionalfluency.nl of de
website www.functionalfluency.nl.

Inleiding
Leiderschap gaat over verbinding maken.Verbinding met het Why, How en What van je organisatie
en de daarbij horende doelen.Verbinding met
de collega’s en anderen waarmee je samenwerkt
om zo samen die doelen te realiseren. En dit alles
vanuit verbinding met jezelf.
Het creëren van die verbinding op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau is vaak
een hele klus. Het lijkt dan soms een haast onmogelijke taak om dan ook nog te voldoen aan één
van de belangrijkste uitgangspunten van Functional Fluency: Do I and others benefit? Het streven
om zelf profijt te hebben van je gedrag én anderen
wel te laten varen bij je acties, is en blijft een hele
uitdaging. Zo conflicteren belangen op de drie
niveaus (organisatie, team en individu) geregeld
met elkaar. De leider staat meer dan ooit voor de
uitdaging om die te managen.
Met dit artikel beoog ik vier zaken die leiders
ondersteunen in hun taak:
1
het reflectief vermogen van leiders in het
hier-en-nu verder vergroten, zowel voor wat
betreft de huidige situatie als hun eigen handelen
daarin. Dit met als doel dat zij vaker gebruik kunnen maken van gedrag dat effectief is voor nu en
de toekomst;
2
gebruikmakend van Functional Fluency leiders handvatten geven voor verbindend, proactief
en resultaatgericht leiderschap;
3
een methodiek aanreiken waarmee op zowel
individueel niveau, team- als organisatieniveau
energie en gedrag vrij kan stromen in het verlengde van de ambities;

32

4

inzicht geven in hoe een organisatie zichzelf
vastzet, hoe proactief leiderschap dat voorkomt
en/of ineffectief gedrag doorbreekt om zo flow te
creëren.

Functional Fluency
Functional Fluency helpt om gedrag vrij te laten
stromen. Het gaat dan om gedrag dat nodig is om
een organisatie werkbaar te maken.Verantwoordelijkheid wordt dan genomen binnen gestelde
kaders (Structurerende Modus), iedereen neemt zorg
voor zichzelf en anderen in acht (Zorgende Modus),
werkt samen aan collectieve ambities (Samenwerkende Modus) en levert een bijdrage die aansluit bij
de persoonlijke waarden en eigen behoeften en
belangen (Spontane Modus).
Door als leider in het hier-en-nu steeds vast te
stellen wat nodig is (Bewust Zijn) en dat te doen
waarmee je ongewenste situaties voorkomt en gewenst gedrag voorleeft en oproept, voorkom je dat
het stokt binnen je organisatie. Waar de reactieve
leider in beweging komt wanneer de problemen
zich hebben gemanifesteerd, zijn het de proactieve
leiders die voorkomen dat er blokkades ontstaan.
Hun leiderschap is minder zichtbaar maar effectiever. Zij zijn meer fluent in hun wijze van acteren
en laten hun ego een minder zichtbare rol spelen
bij de aansturing van hun organisatie.
Een fluent leider heeft de vakbekwaamheid die
hoort bij onzichtbaar leiderschap. Met Functional
Fluency creëert de leider als het ware een bedding
waardoor de rivier vrij stroomt op weg naar zijn
bestemming. Samen wordt die rivier schijnbaar
moeiteloos afgelegd. Wat niet zichtbaar is, is dat er
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gedrag en taal is gecreëerd in aanloop naar de reis.
En dat dit effectieve gedrag gedurende de reis de
aandacht blijft krijgen van zowel de leider als van
alle anderen binnen de organisatie. Kortom, vanuit
eigenaarschap wordt gekozen voor het effectieve
gedrag dat past binnen de Gouden Modi waardoor
het goed reizen is met elkaar.

schapsplek innamen waar ik die niet pakte, kon
ik vervolgens vanuit de Dominante of Onvolwassen
Modus reageren wanneer de richting niet klopte
bij dat waar ik (intuïtief) in geloofde. Bovendien
dwong ik mezelf vanuit diezelfde Dominante
Modus te schikken naar dat wat was, bij gebrek aan
beter.

Mijn reis

Door het ontbreken van een heldere richting
maakte ik ook regelmatig gebruik van de Betuttelende Modus. Er was onvoldoende kader rondom
ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Redden wat er te redden valt, is misschien
wat overdreven gesteld, maar dat ik mensen op
mijn reis ben kwijtgeraakt omdat ik onder andere
een te groot aandeel nam in het oplossen van hun
problemen is zeker. Zo nam ik te veel werk over
in de fasen van acquisitie, offertes schrijven en
programma ontwikkeling om zo collega’s zowel
als ondernemer als uitvoerder van ontwikkeltrajecten succesvoller te maken. Kortom, ik nam
dat over wat tot de kerntaken behoort van een
zelfstandig trainer, coach of consultant Naar mijzelf verkocht ik dat als dat het in het collectieve
belang was. Ja, wellicht op korte termijn, maar
het eindigde te vaak in drama.Van de Betuttelende
Modus, via de Dominante Modus eindigde ik in de
Onvolwassen Modus. Naast het Redden ken ik ook
het, gevoed vanuit angst, toegeven aan wensen en
eisen om de lieve vrede te bewaren. En ook dat is
niet handig op de langere termijn.

Verbinding in activiteiten, acties en gedrag zichtbaar
maken om zo resultaten te boeken. Dat is mijn
Waarom als leider. Daarbij creëer ik bij voorkeur
samen met anderen iets nieuws en inspireer ik
anderen graag vanuit inhoud. Ik ken het dat ik in
dat proces en in het aansturen van de organisatie
regelmatig gebruik maakte van de ineffectieve
Paarse Modi. En, de eerlijkheid gebiedt me dat te
zeggen, dat nog steeds geregeld doe. Afijn, ook dat
mag er zijn, ook al ken ik de kwetsbaarheidskater
die ik na afloop voel als ik zaken zoals het hierna
geschrevene deel.
Mijn bedrijf bestaat tien jaar. Terugkijkend op die
periode had Functional Fluency mij en de organisatie kunnen behoeden voor een aantal valkuilen
die ik ook aantref bij de organisaties waarvoor ik
trajecten verzorg. Graag wil ik een aantal inzichten delen.
In de eerste periode van mijn bedrijf liepen ik
en de organisatie gelijk op. Wat mijn bedrijf als
organisatie nodig had, liep parallel aan wat ik
leuk vond om te doen. Maar gaandeweg kwam
ik steeds verder af te staan van dat wat paste bij
wat ik wilde, waar mijn talenten lagen en waar ik
energie van kreeg. Ik voelde me niet altijd meer
thuis in mijn eigen organisatie en kwam in de
ineffectieve Weerstand/Volgzame Modus terecht.
Wat het lastig maakte om dicht bij mijzelf te
blijven was dat de collega’s mij en mijn bedrijf als
één zagen, terwijl mijn bedrijf inmiddels groter en
meer was dan Caspar Verhees en ik op een andere
laag groter en meer was en ben dan mijn bedrijf
Daar waar Ken Mellor het heeft over The most
grounded person determines the outcome, was het
duidelijk dat het geaard zijn op dat moment niet
op mij van toepassing was. Het ontbrak aan richting en kaders en daar waar collega’s de leider-

Maar het kan ook anders. Functional Fluency
heeft mij daarbij, met vele andere TA concepten,
geholpen. Wanneer ik vanuit de metapositie kijk
naar mijn eigen casus dan gelden onder andere de
volgende algemene lessen:
Voor de leider geldt hetzelfde als voor de
mensen waar je mee samenwerkt. Ga steeds voor
jezelf na wat vanuit de Spontane Modus goed voor
jou voelt. Door jezelf te dienen door zo dicht
mogelijk te blijven bij dat wat jij wilt, dien je vaak
nog meer je organisatie.
Tegelijkertijd stel je met behulp van het
Bewust Zijn vanuit de Zorgende Modus vast wat de
organisatie nodig heeft en je zorgt er samen met
anderen voor dat dat geregeld wordt. Gebruikmaken van de Structurerende en de Samenwerkende
Modus is daarbij onontbeerlijk.
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Gaan voor Goud betekent handelen vanuit de
Gouden Modi. De Gouden Modi zijn dan ook de
weg naar effectief (persoonlijk) leiderschap. Dat
je ondanks het bewegen vanuit die modi kunt
ervaren dat de organisatie ook reactieve patronen
heeft, waardoor de ineffectieve Paarse Modi gebruikt worden, blijkt uit het volgende voorbeeld.

Cultuurmodel Denison
Mijn leiderschap zet ik in binnen onze eigen
organisatie Feedback. Een relatief kleine organisatie met zo’n 35 professionals. Met respect kan ik
kijken naar de leiders van organisaties die ik mag
begeleiden. Organisaties waar soms duizenden
mensen werken. Om een juiste betekenis te kunnen geven aan het hierna beschreven voorbeeld,
koppel ik het cultuurmodel van Denison aan
leiderschap met behulp van Functional Fluency.
Binnen het Denison model staan vier vragen gekoppeld aan vier hoofdkenmerken centraal.
1
Missie: Weten we goed genoeg waar we naar
toe willen?
2
Aanpassingsvermogen: Luisteren we wel
goed genoeg naar de markt en de klant?
3
Betrokkenheid: Zijn onze mensen wel genoeg betrokken?

4
Consistentie: Ondersteunen onze structuren
en systemen goed genoeg ons streven?

Een goed presterende organisatie scoort veelal
hoog op alle vier de hoofdkenmerken. Afhankelijk
van de situatie waarin de organisatie zich bevindt,
is een bepaalde inkleuring gewenst. Die kan lopen
van de binnenste cirkel passief, via reactief en actief
naar proactief in de buitenste cirkel. Begrip van dat
wat in een bepaalde situatie wordt gevraagd en de
overtuigingen en veronderstellingen van de leider bepalen sterk de keuzes die hij of zij maakt en de effectiviteit van die keuzes. De juiste keuzes vragen
om context afhankelijk gedrag om de gewenste
situatie te bereiken. Door gebruik te maken van
de effectieve gedragsmodi die passen bij de situatie, is de ambitie te realiseren. Functional Fluency
biedt een praktische invulling voor situationeel
leiderschap en het op een emotioneel intelligente
manier leiding geven aan organisaties. Dat dat om
continu schakelen vraagt, blijkt uit het volgende
voorbeeld.

Een begeleide reis
Ik beschrijf nu een voorbeeld van een productiebedrijf dat een transitieproces ondergaat.
De beschreven casus is een vereenvoudigde weer-
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gave van het ontwikkeltraject dat is doorlopen
waarbij elke volgende stap via gebruikmaking van
het Bewust Zijn liep.
Een van de doelen van de organisatie is om door
middel van meer empowerment internationaal
concurrerend te blijven om zo het bestaansrecht
van de organisatie veilig te stellen. Tot nu toe was
hard ingegrepen om een faillissement te voorkomen. En dat was gelukt. Na jaren van reorganiseren stond er een efficiënt opererende organisatie
(Consistentie). De CEO en zijn managementteam
die dit proces hadden begeleid, vonden het tijd
voor een omslag. Focus op resultaat bleef.
Doelstellingen werden gehaald, maar de aandeelhouders wilden meer (Missie).
Wat nodig was, was meer eigenaarschap (Betrokkenheid). Wanneer bottom up meer verbetervoorstellen die het klantbelang als uitgangspunt hadden
(Aanpassingsvermogen) werden ingediend en uitgevoerd, dan zou dat de klanttevredenheid verder
vergroten. Wanneer medewerkers en managers
zich proactiever zouden gedragen rondom thema’s
als veiligheid en de inrichting van de (werk)processen, dan zou dat het vertrouwen en de kwaliteit
verder verbeteren. Wat nu werd ervaren is dat elke
laag naar boven keek met de vraag “Vertel het me
maar”. De focus in deze fase kwam dan ook te
liggen op het creëren van een betere invulling van
het hoofdkenmerk Betrokkenheid uit het Denisonmodel om zo onder andere meer empowerment,
samenwerking en een lerende organisatie te
creëren.
Wat nodig was, was nu bekend. Maar hoe kom
je daar? Met behulp van het Functional Fluency
gedachtengoed werd voor de organisatie het volgende inzichtelijk:
In de voorbije periode was verhoudingsgewijs
veel managementgedrag passend bij de Structurerende Modus nodig geweest.
Hoewel zo zorgvuldig mogelijk afscheid
was genomen van collega’s die niet op het HBO
niveau konden werken dat vereist was om de
nieuwe productielijnen te bedienen, maakte een
groot gedeelte van de organisatie frequent gebruik
van de Weerstand/Volgzame Modus en de Onvolwassen Modus. De opgelegde veranderingen en

de onzekerheid over de eigen toekomst waren
daar mede debet aan. Managementgedrag uit de
Structurerende Modus werd ervaren als komend vanuit de Dominante Modus. Er was in veel gevallen
sprake van overdracht.
Het hogere management was in de reorganisatiefase uit de tegenoverdracht gebleven. Wat de
organisatie toen nodig had, sloot aan bij hun competenties. Hoewel ze ook in die fase gestart waren
om mensen bij de verandering te betrekken,
bleken die onvoldoende de capaciteiten te hebben
om dusdanig in te grijpen dat het bestaansrecht
van de organisatie werd verzekerd. De top van
de organisatie zette vanuit zijn verantwoordelijkheid het juiste gedrag in met name passend bij de
Structurerende en de Zorgende Modus. Ze hadden
vertrouwen in hun eigen handelen, schakelde
effectief met gebruikmaking van het Bewust Zijn
en één van de vier overige Gouden Modi en boekten succes.
De volgende fase in het kader van organisatieontwikkeling vroeg meer om een benadering
vanuit de medewerkers (vanuit Betrokkenheid) dan
een tot dan toe gekozen top down (vanuit Missie)
benadering. Nog steeds werd echter vanuit hiërarchie gecommuniceerd dat meer eigenaarschap
van iedereen in de organisatie werd verwacht. Dat
eigen verantwoordelijkheid nemen van belang
was, werd meer en meer duidelijk toen er een
paar ernstige veiligheidsincidenten plaatsvonden.
Het management was onvoldoende fluent in zijn
stijl van aansturen en ging vanuit de Paarse Dominante Modus druk zetten vanuit onmacht. Bovendien nam het na een tweetal incidenten vanuit de
Betuttelende Modus beslissingen zonder vanuit de
Samenwerkende Modus de organisatie bij het besluit
te betrekken. Zo mocht er na een ongeluk tussen
een fietser en een heftruck nergens meer op het
terrein gefietst worden, ook niet op die plekken
waar geen voertuigen konden komen. Dit kostte
medewerkers die toch al een hoge werkdruk kenden soms tien minuten extra tijd, omdat afstanden
tussen locaties nu te voet afgelegd moesten worden. Dit soort maatregelen zonder inspraak zette
een hoop kwaad bloed.
Er ontstond een hoop freeze, fight, flight
gedrag terwijl juist meer flow gewenst was. Functional Fluency en TIFF boden uitkomst. Uitleg
van het model creëerde begrip en beweging. Men
snapte hoe dingen waren gelopen zoals ze waren
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gelopen. Tegelijkertijd voelde het als een bevrijding om te zien dat ieder vanuit zijn plek gebruik
kon maken van gedrag waarmee verdere persoonlijke groei en daarmee tevens organisatiegroei
mogelijk was. Het management stelde kaders en
gaf daarbinnen alle ruimte voor eigenaarschap. Die
ruimte werd aangestuurd vanuit het Bewust Zijn
volop genomen. Niet iedereen kon gelijk mee,
maar de begeleiding bestond nu uit activiteiten en
gedrag passend bij de Zorgende Modus in plaats van
dat de druk werd opgevoerd vanuit de Dominante
Modus. Ook het management viel soms terug in
modi die minder effectief waren maar ze waren
ook steeds sneller in staat om zichtzelf te herpakken. Do I and others benefit? werd door iedereen
steeds meer voorgeleefd. Hoe mooi is dat?

met anderen om tot een goed artikel te komen
waarbij de Zorgende, Structurerende en Samenwerkende modi allen langskwamen.

Reflecterend op deze casus valt onder andere het
volgende te constateren.
De organisatie bestaat niet. Die verandert
continu omdat de mensen die erin werken veranderen en de omgeving verandert. Dat vraagt
om fluent situationeel leiderschap waarbij het juist
reflecteren op dat wat er is de basis vormt voor de
inzet van het meest effectieve gedrag. Het Bewust
Zijn heeft daarbij een regiefunctie en zorgt ervoor
dat vanuit de bedoeling, doelgericht gebruikgemaakt wordt van de Gouden Modi.
Verbindend, proactief en resultaatgericht
leiderschap vraagt om uit de tegenoverdracht te
blijven en dat te doen waardoor flow wordt gecreeerd. Die flow creëer je als leider door overdracht
te decontamineren. Je begeleidt mensen van paars
naar goud.

Susannah Temple, 2014.

Als lezer zul je, reflecterend op hoe je de tekst tot
je hebt genomen, ook het gebruik van de diverse
modi herkennen.Veel plezier met het verder
ontginnen van hoe jij de modi gebruikt en met
je ontdekkingstocht hoe je de modi situationeel
effectief kunt inzetten. Bovenal veel succes bij het
benutten van Functional Fluency als methodiek
om de (inter)persoonlijke effectiviteit van jezelf en
anderen verder te vergroten. Do I and others benefit?
Een mooier streven kan ik me niet bedenken.

Geraadpleegde literatuur
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Tot slot
Ik kan genieten van het spelen met de modi en
het samen met anderen op zoek gaan naar de mix
die invulling geeft aan vloeiend, verbindend leiderschap. Steeds meer besef ik hoe het Bewust Zijn
daarbij een belangrijke sleutel tot succes is.
Functional Fluency als gedachtegoed is voor mij
een waardevol TA concept om op een natuurlijke
manier om te gaan met de werkelijkheid. Ook bij
het schrijven van dit artikel heb ik diverse modi
bij mijzelf en anderen ontmoet.Variërend van het
enthousiasme voor het onderwerp van deze Strook
vanuit de Spontane Modus tot de samenwerking
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TA academie top events
TA onderwijsconferentie

Iedereen gaat naar
school om te leren!
Een TA kijk op onderwijs & opvoeding
13 maart 2015

Conferentie over een radicale visie op onderwijs en leren
en het doorbreken van symbiotische relaties binnen de
school. De conferentie is bestemd voor onderwijsgevenden
vanaf kleuteronderwijs tot en met het hoger onderwijs in
Nederland en Vlaanderen en andere belangstellenden.

Open TA workshop met

Lorna Johnston
Over het begrijpen van en het werken met Personality
Adaptations in individuele begeleiding en in teams.
16 en 17 april 2015
De theorie van Personality Adaptations integreert alle TA concepten in een
referentiekader. Lorna Johnston neemt haar deelnemers mee met bevlogenheid, humor
en deskundigheid. Deze workshop is open voor iedereen die een TA 101 heeft gevolgd.
Plaats: campus TA academie, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg.
Meld je voor beide activiteiten aan via de site van de TA academie: www.ta-academie.nl
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