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Beyond the Limits
Nieuwgierig zijn is de basis van alle onderzoek
Alle onderzoek begint bij een vraag. Nieuwsgierig zijn, iets willen weten of het je afvragen. We kennen
het allemaal. We onderzoeken in ons dagelijks leven voortdurend. Toch hangt rond onderzoek vaak een
wolk van belangrijk en moeilijk. Onderzoek dient namelijk ook om dingen aan te tonen en te bewijzen. Om grenzen te verleggen. En als het lukt, als er onderzocht is en bewezen, dan nemen we het aan.
Onderzoek beïnvloedt ons denken en de waarde die we aan iets toekennen. Als iets niet is bewezen,
vinden we het dikwijls minderwaardig.
Ook binnen TA onderzoeken we graag. Wie is, net als wij, nieuwsgierig naar de grenzen en de impact
van leven en werken met TA? Wie zei ook weer dat daarbij je eigen talent, goed contact voor een degelijk contract en je eigen houding doorslaggevend blijken voor de kwaliteit van je transacties en interventies? En je kan dit zelf wel rustig geloven, maar wil je anderen ervan overtuigen, dan is onderzoek
een mooi en machtig instrument. Waarin hopelijk ook ruimte is voor een open debat over het wat, hoe
en waarom van het onderzoek zelf.
Onderzoek is kortom een prachtig thema. Ook het thema van de allereerste EATA Conferentie gewijd
aan TA Theorie Ontwikkeling en Onderzoek afgelopen juli in Rome. Onderzoek werd hier op verschillende manieren belicht. Net als in deze Strook.
Geniet eerst mee van de conferentie in Rome door het levendig verslag van Moniek Thunnissen en
Pierre Sebregts. We informeren de lezers daarna over het International Journal of Transactional Analysis
Research. Dit gratis te raadplegen zusje van het Transactional Analysis Journal verwelkomt TA-onderzoek uit de hele wereld en wordt vakkundig geleid door Julie Hay.
Daarna houden we de vier klassieke TA-velden nog even gescheiden en presenteren we onderzoeksbijdragen binnen elk veld.Van Trudi Newton vertaalden we een mooi voorbeeld van onderzoek in TA en
Onderwijs. We interviewden Mil Rosseau om kennis te maken met de mens achter het onderzoek dat
hij samen met zijn zoon Rik en met Mark Widdowson uitvoerde in organisaties. Lees ook het verkorte
artikel van Günther Mohr over TA en Counselling en Moniek Thunnissen neemt ons mee naar haar
succesverhaal in het centrum voor psychotherapie De Viersprong.
Een Strook-editie zou tenslotte niet volledig zijn zonder iets te vieren. Bijzonder is dat twee uit Nederland afkomstige TA-ers deze zomer onderscheiden werden.
Sari van Poelje, die in Rome een zilveren medaille kreeg voor haar enorme inspanningen als examinator,
vertelt wat dit voor haar betekent.
Servaas van Beekum mag terecht fier zijn op zijn Eric Berne Memorial Award. Die werd hem op de
ITAA conferentie in Sydney uitgereikt voor zijn bijdragen aan de TA op het gebied van het onbewuste.
Naast een interview bieden we ook zijn onderzoeksartikel over autonomie aan.
We hopen dat dit extra dikke nummer inspireert om na te denken over hoe jij eventueel met TA en onderzoek aan de slag kan gaan. Om misschien een theorie van TA te verdiepen of iemand te overtuigen?
Of om een grens te verleggen? Op jouw eigen autonome wijze.
Bij het maken van deze Strook bleven wij alvast nieuwsgierig en onderzoekend en danken van harte de
redactieleden en iedereen die bereidwillig hielp dit nummer tot stand te brengen.
We wensen jullie veel leesplezier!
Tin Vanderhoeven en Bregje Spaans
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Werken met TA: research toont resultaten aan
Verslag EATA conferentie Rome 8 tot 11 juli 2015
Moniek Thunnissen en Pierre Sebregts

In een prachtig hotel in Rome met een nog prachtiger zwembad vond dit jaar de EATA conferentie over theorie-ontwikkeling en research plaats.
Diegenen die al vaker naar een internationale TA
conferentie zijn geweest, herinneren zich wellicht de coryfeeën die altijd aanwezig zijn op conferenties, de vaak boeiende lezingen met veel
humor en workshops waarin deelnemers veelal
ook wat persoonlijk werk konden doen.

Wetenschappelijk en boeiend

dee in Engeland benadrukte het belang van kwalitatieve research voor de TA en gaf het voorbeeld
van Mark Widdowson die onderzocht heeft hoe je
TA effectief kan inzetten bij de behandeling van
depressies. In september verschijnt het nieuwste
boek van Widdowson: TA treatment for depression.
Hoewel McLeod aangaf dat het prachtig is wat
Widdowson doet en beschrijft, blijkt volgens hem
uit alle research dat niet het therapiemodel maar de
‘therapiecompetentie’ de meest krachtige factor is
bij therapie. Het gaat dan om een combinatie van
de kwaliteit van de therapeutische relatie, persoonlijke kenmerken van de therapeut, het vermogen
van de therapeut om feedback te verzamelen en te
gebruiken voor de cliënt en de organisatie-context
waarin therapie wordt bedreven.

De toon en sfeer op deze conferentie was wat anders in het verleden. Het ging dit keer echt over research. Tijdens veel lezingen werden resultaten van
het werken met TA getoond. Dat maakte het voor
de deelnemers soms wat minder spectaculair, maar
De tweede keynotespeaker was Omar Gelo, assode inhoud zelf was vaak zeer boeiend. De conciate professor voor Dynamic Psychology aan de
ferentie maakte zichtbaar op hoeveel plaatsen de
universiteit van Salento (Italië). Hij vertelde over
TA op een heel effectieve manier wordt gebruikt.
de verschillende soorten
Daarnaast waren van de 500
onderzoek en ging na hoedeelnemers er zeker 400 ItaliNiet het therapiemodel maar
veel onderzoekspublicaties
aan en spraken velen van hen
de ‘therapie-competentie’ is de
er zijn geweest in TAJ en
geen of nauwelijks Engels.
meest krachtige factor.
in IJTAR (nvdr: zie ook
Dat betekende dat de confepagina 9 in deze Strook).
rentie vaak tweetalig was, met
In totaal was dat 11% van de artikelen, vooral uit
soms zeer goede simultaanvertalingen via de kopteIJTAR. Slechts 5% van de artikelen in TAJ ging
lefoon, en soms live vertalingen. Dat vroeg wel wat
over research.
tijd maar hierdoor kreeg je ook het idee dat je al
Beide keynotesprekers hielden een pleidooi voor
een aardig woordje Italiaans kon volgen.
meer contact vanuit de TA-wereld met andere
Al met al was het voor ons een zeer boeiend en
psychotherapiestromingen en researchers, bijvoorindrukwekkend congres, zowel qua deelnemers als
beeld via Practice Research Networks: grassroot
door de resultaten van het werken met TA.
research met lage kosten. Daarmee zou TA kunne
deelnemen aan het internationale debat, waar de
Twee top keynote-sprekers
TA naar hun idee zeker zou thuishoren.
Twee keynote-sprekers uit het veld van de psychotherapie-research gaven van buitenaf welwilEMDR hielp slachtoffers
lend commentaar op de ontwikkelingen binnen de
TA en de koers die de EATA naar hun idee zou
Een erg leuke workshop was die van Francesca
moeten volgen. John McLeod, emeritus professor
Giordano over het gebruik van EMDR na een
Counselling aan de universiteit van Abertay Duntrauma, in dit geval de aardbeving bij Santa Emilia
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voldoende om een andere houding ten opzichte
van de patiënt aan te nemen en deze beter te kunnen begrijpen.

Subsymbolisch contact
Bill Cornell hield tijdens het congres zo’n vijf
workshops en lezingen. Subsymbolisch contact
sluit aan bij een prachtig interview dat hij had met
Wilma Bucci. Als linguïst van oorsprong is Bucci
onderzoek gaan doen naar de vraag: wat gebeurt
er in een psychotherapiesessie, wat maakt dat het
in mei 2012. Een groot deel van het stadje werd
werkt? Haar conclusie is dat
verwoest, en doordat er
mensen in psychotherapie
nog vele naschokken waFactoren onderzoeken die er
leren om hun ervaringen beren, bleef de bevolking
écht toe doen bij het vergroten
ter te ordenen op een flexilange tijd angstig. Zo’n
van de effectiviteit.
bele, vloeiende manier. Zij
100 vrijwilligers behangebruikt voor deze ervarindelden ruim 1100 mensen
gen de term ‘referential processes’ en onderscheidt
met EMDR, vaak heel simpel met twee keukendaarbij drie niveaus:
stoelen in de tuin onder een boom (het was rond
• verbaal symbolisch: ervaringen die te beschrijde 40 graden...). Het resultaat was indrukwekkend
ven zijn in taal, en ook het denken over denken
en een goed voorbeeld van grassroot research: veel
• non-verbaal symbolisch: ervaringen die vooral
deelnemers vulden vragenlijsten in: vooraf, aan het
zintuiglijk zijn (bv: hoe rook jouw kindertijd?)
einde van de vier sessies en zes weken later. Wat
maar die je wel in woorden kan omzetten
bleek? Bij 90% van deze mensen was een grote
• sub-symbolisch: ervaringen uit de vroegste javerbetering opgetreden, vooral op het gebied van
ren, opgeslagen in de blauwdruk van het script, in
de typische PTSS symptomen: vermijdingsgedrag,
het protocol, en die later steeds weer opgeroepen
intrusie van beelden en hyper-arousal.
kunnen worden en herinnerd. Het gaat hierbij
nadrukkelijk niet om onbewuste of verdrongen
De therapeut droomt
ervaringen, maar veel meer om ervaringen die
op een heel ander niveau plaatsvinden dan het
In een andere workshop beschreef Francesca Vigverbale maar wel als een vorm van denken gezien
nozzi hoe zij als therapeut haar eigen dromen gekunnen worden.
bruikte om de therapie verder te helpen. Ze gaf als
voorbeeld een moeilijke therapie bij een narcistiMet deze theorie kwam ze aanvankelijk heftig in
sche patiënt tegenover wie zij zich aan het einde
conflict met klassieke psychoanalytici die vonden dat
van een bepaalde sessie boos en gefrustreerd voelde.
het subsymbolische per definitie verdrongen moet
Die nacht droomde ze over twee kinderen, waarvan
zijn, maar ze hield moedig stand en nu wordt haar
er één niet echt was en de andere wel en zij moest
ontdekken welk kind het onechte was. Ze merkte
dat het ene kind veel lichter in gewicht was dan
de andere; dat was het ‘valse’ kind. Toen ze wakker
werd dacht ze: de twee kinderen moeten bij elkaar
blijven! Haar inzicht voor de therapie: het gaat om
integratie van ook het ‘lege, valse’ deel in de persoon van de patiënt. In de sessie erop voelde ze zich
als therapeut veel beter in staat om de patiënt te
helpen bij deze integratie. Het was niet nodig om
deze haar droom te vertellen; het interne proces
dat hierdoor bij haar op gang was gekomen was al
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theorie breed geaccepteerd, ook binnen de analytische wereld. In zijn boek ‘The Meech Lake papers’
refereert Bill Cornell regelmatig naar haar werk.
Als het goed is, is het therapeutisch proces een
ruimte waarin therapeut en cliënt zich bewegen op
het subsymbolische niveau en daarin contact met
elkaar hebben. Er kunnen dan pijnlijke ervaringen
bovenkomen waarbij de taak van de therapeut is
om de emoties te reguleren en daarmee een herhaling van het oorspronkelijke trauma te voorkomen.
Voorwaarde is dat de therapeut ook onzekerheid
kan verdragen: de onzekerheid van niet precies
weten wat er gebeurt, niet alles meteen hoeven te
duiden maar nieuwsgierig te zijn naar wat er zich
ontvouwt. Bucci vertelde heel eerlijk dat zij geen
psychotherapeut is geworden omdat zij gemakkelijk overspoeld zou raken in dit proces en daarom
heeft gekozen voor de meer afstandelijke positie
van researcher. Een heel bescheiden vrouw die ons
veel kan vertellen!

Biografische info
Moniek Thunnissen is psychiater en TSTA psychotherapie. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk voor
psychiatrie, psychotherapie, supervisie en consultatie en geeft trainingen en cursussen, o.a. voor de TAacademie in Soesterberg.
Pierre Sebregts is CTA Psychotherapie en werkt als
klinisch psycholoog in het klinische programma
KKP in De Viersprong te Halsteren waar patiënten
met persoonlijkheidsstoornissen worden behandeld volgens de methode van de Transactionele
Analyse. Hij is als docent verbonden aan de RINO
Zuid te Eindhoven en aan de Centrale RINO Groep
te Utrecht. Verder is hij supervisor bij de Nederlandse
Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie.

Mil en Rik: een driedaagse training met een terugkomdag waarbij de vraag centraal staat: ‘Wat wil jij
veranderen?’ Vanuit het redecision-model gaan de
Nieuw leerboek: INTO TA
Rosseaus aan de slag en slagen er zo in deelnemers
met behulp van TA gedragspatronen te laten veranVoor mijzelf was een hoogtepunt de presentatie
deren. Ze besteden veel tijd aan de eerste fase: het
van de Engelse vertaling van het Leerboek Transleggen van contact en het maken van een contract,
actionele Analyse dat onder de titel ‘INTO TA’ in
dat indien nodig wordt bijgesteld in de loop van
september zal verschijnen bij Karnac in Londen.
de training. Daarna werMet behulp van Bill CorTA kan inderdaad ‘beyond
ken ze aan assertiviteit en
nell en Trudi Newton, in
the limits’ gaan, zoals met
het geven van feedback en
samenwerking met Anne
het unieke TA concept dat de
gebruiken ze technieken als
de Graaf en ondergeteinjuncties zijn
decontaminatie en selfrekende, werd INTO TA een
parenting. Een belangrijke
heel nieuw boek. Deel 1 is
vraag is bv: ‘Weet je waar je
grondig herschreven. Deel
dit geleerd hebt?’ Deze vraag helpt mensen effectief
2 is helemaal nieuw en van de hand van een groep
om oude patronen te kunnen veranderen. Inmidinternationale auteurs uit alle vier velden van de
dels hebben ze zo’n 15.000 mensen getraind, en
TA. In een workshop presenteerden we met veel
uit de research die met behulp van Mark Widdowenthousiasme een aantal highlights uit het boek en
lieten zien met hoeveel plezier we aan het boek
gewerkt hebben.

Wat wil jij veranderen?
Een heel leuke workshop met een prachtige Prezi-presentatie, was die van Mil en Rik Rosseau
waarin zij vertelden over hun werk voor de grootste retailer in België. Dit bedrijf investeert veel in
zijn personeel: meer dan 5% van de salariskosten
wordt besteed aan training van de medewerkers.
Alle nieuwe personeelsleden worden getraind door
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son is gedaan blijkt dat de training heel effectief is
(nvdr. zie ook pagina 19 in deze Strook).

Impact vroegkinderlijke ervaringen
Allessandra Pierini en Bill Cornell hielden met
‘The treasures and tragedies of scriptprotocol: The
nonconscious foundations of one’s personality’ in
een volgepropte zaal een prachtige presentatie over
de impact van vroegkinderlijke ervaringen. Bill
Cornell vertelde aansprekend over zijn jeugd bij
zijn oma toen het niet goed ging met zijn ouders:
hoe zij zorgde, hoe warm de sfeer was, hoe hij zich
geborgen voelde en hoe dat alles ‘in his bones’ is
opgeslagen. Een voorbeeld van een subsymbolisch
proces in de termen van Wilma Bucci. Hij liet ook
een filmpje zien over interacties tussen een kind
van twee jaar en zijn ouders en zus waarin duidelijk
werd hoe groot de kracht is van nonverbale signalen en hoe belangrijk de afstemming op het kind is.
Leuk om te zien was hoe Bill en Allessandra op een
ontspannen wijze elkaar vonden in het onderwerp
door aan te vullen en het geheel te larderen met
grappige kwinkslagen.

Ego-toestanden kapstok
gedragsbeïnvloeding
Stefan Sandström maakte met ‘A researchmodel
of egostates’ grote indruk op mij (Pierre Sebregts)
door op erudiete wijze een ingewikkeld model te
presenteren, genaamd ‘Thematic Groupment of
Egostates’. Hij meent dat het vinden van ’natural
associating links in the subject’ die in elke egotoestand terug te vinden zijn, een kapstok kunnen
vormen voor gedragsbeïnvloeding. Hij haalde hier
veel geheugenonderzoek bij en legde een link met
de RIG’s (Representations of Internal Generalized
Experience) van Daniel Sterne. Het was een eerste kennismaking: het onderwerp vraagt om meer
verdieping om het echt te begrijpen.Wat mij trof is
dat het model van ego-toestanden nog steeds inspireert tot ontwikkeling van nieuwe concepten die
menselijk gedrag nog begrijpelijker maken.

Injuncties en persoonlijkheidsstoornissen
Giuseppe Crea is een Italiaanse professor die met
‘The predictive effect of injunctions on personality
disorders in a group of outpatients’ een prachtig

8

STROOK P24 SEPTEMBER 2015

onderzoek presenteerde over de samenhang van
bepaalde injuncties met zekere persoonlijkheidsstoornissen. Hij heeft dus een typisch TA-concept
uit de Redecisionschool geoperationaliseerd, dit
via vragenlijsten onderzoekbaar gemaakt en tevens
gekoppeld aan het concept ‘persoonlijkheidsstoornis’ zoals vooral buiten de TA-wereld gebruikt
wordt. Ook dit is inhoudelijk te omvangrijk om er
hier dieper op in te gaan.Voor mij was ook dit een
voorbeeld van hoe TA inderdaad ‘beyond the limits’
kan gaan, hier met het unieke TA-concept die de
injuncties zijn.

Nonspecifieke factoren
Het zette mij zelf aan het denken over een bekend
feit uit het psychotherapie-effectonderzoek, namelijk dat nonspecifieke factoren zoals de kwaliteit van de therapeutische relatie en het geloof van
de therapeut in zijn eigen model, een belangrijke
predictieve waarde hebben. TA mag zich met recht
relatiespecialist noemen. Het zou een interessante
ingang zijn voor onderzoek naar factoren die er
écht toe doen bij het vergroten van de effectiviteit. Het zou TA passen om met haar kroonjuwelen
naast cliënten, ook de wetenschap te dienen.

Julie Hay - TA en onderzoek in woord en daad dankzij het
International Journal of Transactional Analysis Research
Tin Vanderhoeven

In 2008 werd door de Raad van EATA besloten
om een kwalitatief onderzoekstijdschrift op te
richten, gewijd aan empirisch wetenschappelijk
onderzoek en TA. Met een stuurgroep werd vervolgens besloten hoe het IJTAR-tijdschrift gestalte ging krijgen en aan welke voorwaarden de bijdragen moesten voldoen. Interessant is dat het
tijdschrift ook vergelijkend onderzoek promoot
tussen TA en andere modellen of onderzoeksthema’s. Zo mogen bijvoorbeeld ook auteurs
die geen kennis van TA bezitten hun onderzoek
publiceren op voorwaarde dat er door iemand
mét kennis van TA een verband met de theorie of
praktijk van TA wordt gelegd.

In november 2012 ofwel drie jaar later, vond de
tweede editie van een conferentie gewijd aan TA
en wetenschappelijk onderzoek plaats in Luton,
Groot Brittannië. De opkomst hier was veel groter.
In mei 2014 had vervolgens de derde EATA onderzoeksconferentie in Cagliari, Italië plaats. De Italianen hebben traditiegetrouw een rijke onderzoekstraditie. Op deze editie waren veel Italianen maar
echter weinig buitenlandse deelnemers aanwezig.
Dit jaar was het in Rome de eerste keer dat er een
conferentie plaatsvond die gewijd is aan Weten-

Dankzij de volhardende inspanningen van Maria
Teresa (Resi) Tosi en vele andere vrijwilligers zag
het eerste nummer van het International Journal
of Transactional Analysis Research (IJTAR) in juli
2010 het licht. Julie Hay werd gevraagd als hoofdredacteur en is dat tot op de dag van vandaag nog
steeds.
Het tijdschrift is technisch verbonden aan de server
van een universiteit in Pittsburg, Californië en verschijnt momenteel twee keer per jaar. Na een korte
persoonlijke registratie kan je via www.ijtar.com
alle artikels helemaal gratis online en zonder advertenties lezen. Je kan de aparte bijdragen lezen of het
volledige nummer als PDF downloaden. De bijdragen over uiteenlopende thema’s komen van talrijke
succesvolle TA-beoefenaars uit diverse landen zoals
China, Brazilië, Rusland, Oekraïne, Zuid-Afrika,
USA, Macedonië, Italië, Groot Brittannië, Zwitserland, Spanje, Duitsland en recentelijk ook België.
(nvdr: zie pagina 19 voor meer over het onderzoek
van Mil en Rik Rosseau en Mark Widdowson).

Voor studenten die een CTA willen behalen, is het
uitschrijven van een persoonlijke onderzoekscase
verplicht. Hoewel ze absoluut niet voor publicatie
worden geschreven, worden er hierin toch in principe reeds een aantal wetenschappelijke methodes
gehanteerd zoals neutrale, anonieme beschrijvingen, hypotheses, een literatuurstudie en volledig
notenapparaat, ethische overwegingen en eventueel het gebruik van vragenlijsten, interviews enz.
Voor zij die nog verder wensen te gaan of hun eigen onderzoek willen publiceren, hebben we de
volgende tip. In het IJTAR nummer 3 deel 1 en 2 uit
2012 kan je het volledige onderzoek lezen dat Mark
Widdowson deed over een casestudie (Widdowson. M. TA-Treatment of depression: A hermeneutic
single case eﬃcacy design study ‘Peter’, IJTAR 2012,
3-1, 3-59.). Dit artikel is een goede leidraad voor
iedereen die zelf met onderzoek aan de slag wil.
Hoewel het hier om een zeer uitgebreid Engelstalig
psychotherapeutisch onderzoek gaat, is het artikel
behoorlijk toegankelijk en is de toegepaste methode
ook bruikbaar in de andere toepassingsvelden van
TA. Tot slot publiceerden zowel ITAA voor de TAJ als
EATA voor het IJTAR uitgebreide redigeer- en schrijfrichtlijnen voor auteurs. Deze kan je terugvinden op
de respectievelijke websites.

Het bleef evenwel niet alleen bij de oprichting van
een online wetenschappelijk tijdschrift. Zes jaar geleden organiseerde EATA reeds in Frankfurt een
eerste kleinschalige conferentie over TA en wetenschappelijk onderzoek.

Tip voor iedereen die inspiratie wil opdoen
voor eigen onderzoek

STROOK P24 SEPTEMBER 2015

9

schappelijk onderzoek én de verdere ontwikkeling
van TA theorie. Het is de bedoeling dat de Romeconferentie over research and theory development
een 3-jaarlijks terugkerend evenement wordt.
Het is echter niet voldoende om nieuwe theoretische ideeën aan te brengen voor publicatie in
IJTAR tenzij er tegelijk ook grondig kwalitatief of
kwantitatief empirisch onderzoek werd verricht.
Voor een onderzoeker is er ook de mogelijkheid
om artikels te publiceren in het Transactional Analysis Journal (TAJ). De raadpleging hiervan is niet
gratis. Enkele jaren geleden werd de TAJ opgenomen in de portefeuille van de gereputeerde academische uitgeverij SAGE en verhoogde daarmee
de mogelijke verspreiding onder wetenschappelijke middens spectaculair. In Rome kreeg TAJvoortrekker William (Bill) Cornell overigens een
Gouden EATA Medaille voor zijn inspanningen
hiervoor.

Hoofdredacteur Julie Hay:

“Ik zorg ervoor dat de artikels in IJTAR een heel
toegankelijke schrijfstijl kennen en toch in evenwicht
blijven voor academici buiten de TA-wereld.”

Interview door Tin Vanderhoeven.

TA FOR PEOPLE ON THE MOVE

Doorheen alle tijden en over heel de wereld hebben mensen
samengezeten rond het vuur…
Ze vonden er een plek om tot rust te komen en om verhalen
en ervaringen uit te wisselen. Jij kan ook bij ons rond het vuur
of in de Mongoolse tent komen zitten en in een internationaal
gezelschap deelnemen aan één van onze programma’s.

{g\ijffec`abn\ib
{jlg\im`j`\%
Na elke interventie zal er uitgebreid gereﬂecteerd worden over
de body-work interventies.Voor iedereen die werkt met TA, in TAopleiding is, zich aan het voorbereiden is voor het CTA-examen
en meer wil leren over TA en lichaamswerk.

1. TA-Peergroup: 8 dagen verspreid over 8 maanden (begin 18
september 2015)
Dé gelegenheid om met andere TA-coaches en therapeuten
zowel je TA-vaardigheden als je internationale TA-netwerk uit te
breiden. Een plaats om van en met elkaar te leren, supervisie te
krijgen en de theorie te bestuderen. Persoonlijk werk kan ook aan
bod komen. Deze peergroup is ook een uitstekende voorbereiding
voor het CTA-examen. Je kan je eigen opnames laten beluisteren,
hulp krijgen bij de administratie en je TA-Engels oefenen.

3. Introductie in TA: 21 en 22 november 2015
Tweedaagse kennismaking met TA als persoonlijk-heidsmodel,
als communicatiemodel en als ﬁlosoﬁsch kader.

2. Body Work and TA Intensive: van 13 tot 17 april 2016: 5 dagen
met TA coaches en -therapeuten over TA en lichaamswerk
Professionele en persoonlijke ontwikkeling:
{k_\fi\k`jZ_\gi\j\ekXk`\j

De voertaal is Engels (Nederlandse vertaling indien gewenst).
Deze uren kan je registreren als TA-training en/of supervisie
volgens de EATA-richtlijnen.
Meer info op www.forpeopleonthemove.eu, linda.hoeben@
forpeopleonthemove.eu.
Vind ons op

op onze “For People On The Move” pagina en

neem contact met Linda Hoeben op via

.

Welke voordelen kan TA opleveren bij leerlingen die hun
schooloverstap maken?
Trudi Newton et al.

Trudi Newton, Giles Barrow, Emma Bradshaw,
Anthea Harding, Nicky Rosewell, Tim Wallder en
Gill Wong zijn allen onderwijsdeskundigen werkzaam in Groot-Brittannië. Over een periode van
drie jaar onderzochten ze welk effect kennis van
de principes van TA had op opgroeiende schoolkinderen die tevens de overgang maken van het
ene schoolsysteem naar het andere.

De Sutton groep: onderwijsdeskundige TA’ers
De onderwijsspecialisten die het initiatief voor dit
project namen, werkten al vijf jaar samen: tijdens
hun opleiding Transactionele Analyse en daarna
als TA-beoefenaars. Als onafhankelijke consultant
of in vast dienstverband werkte elk van hen in het
onderwijs. Sommigen onder hen deden dit in het
aanbieden van gedrags- of leerondersteuning of
ter verbetering van de diensten aangeboden door
scholen. Een aantal onder hen volgde ook een voorbereiding op een TA-certiﬁcering. Ze zetten allen
regelmatig TA in tijdens hun werk met scholieren,
docenten, ondersteunend personeel, managers, ouders en collega’s en lieten zich daarbij superviseren.
Ook organiseerde deze groep al een aantal projecten samen, zoals een dagvullende conferentie voor
schoolpersoneel en het schrijven van een boek over
hun TA-praktijk: ‘Walking the Talk: how Transactional Analysis is improving behaviour and raising selfesteem’ (2004).

Literatuur en onderzoek in TA educational
Transactionele Analyse begon als sociale psychologie en een toegankelijk model voor psychotherapeuten en hun cliënten (Berne 1961). Sindsdien
breiden auteurs en beoefenaars van TA zowel de theoretische basis als de toepassingsscenario’s systematisch uit. TA wordt inmiddels op brede schaal ingezet voor organisatie- en managementontwikkeling
en in mindere mate in het onderwijs. Als prakti-

sche onderwijspsychologie die groei en ontwikkeling bevordert, is TA echter een prima instrument
voor scholen, onderwijzers en de leerlingen zelf.
De coherente theoretische benadering van TA laat
toe oorzaken te begrijpen en vanuit een ethische,
op waarden gebaseerde positie te handelen. TA
maakt gedragsverandering mogelijk en integreert
daarbij elementen vanuit psychodynamisch, systemisch en cognitief perspectief tot één samenhangend, congruent systeem. Een belangrijk aspect is
dat TA een reeks van instrumenten en strategieën
aanreikt die iedereen zich eigen kan maken en die
de communicatie op alle niveaus verbetert.
Het biedt een taal waarmee mensen kunnen leren hun ervaring te beschrijven. TA is tevens een
besluitvormingsmodel dat mensen helpt te kiezen
wat, wanneer en of ze willen veranderen. Dit wordt
gekoppeld aan een contractuele benadering: een
proces dat zich kenmerkt door wederzijds respect,
eigenwaarde en een helder afgebakend doel (Barrow, Bradshaw en Newton, 2001).
Er bestaat nog niet zo heel veel literatuur over het
educatieve gebruik van TA en de toepassing ervan
in schoolomgevingen. Er zijn wel al enkele belangrijke publicaties die betrekking hebben op ouderonderricht (Clarke en Dawson, 1989, 1998) en er
is al een reeks artikelen over hoe pedagogisch met
volwassenen te werken.
Emmerton en Newton (2004) geven een samenvatting van de ontwikkeling van TA voor onderwijsdoeleinden waarbij ze verwijzen naar vroege
toepassingen vanaf de jaren ‘60, zoals lessen in TAconcepten voor scholieren (Kupfer 1966), ‘The
integrative classroom’ (Pickett 1986) en werk met
docenten (Montuschi 1984).
Recentelijk verschenen er artikels van docenten en
andere opvoeders in bloemlezingen (Adams 1990,
Evans en Temple 1997, Newton en Temple 2003).
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In Frankrijk groeide ‘Grandir’ (Opgroeien) van
Claudie Ramond (1995) in snel tempo uit tot een
klassieker, gevolgd door het werk van Pierre (2002)
over de toepassing van TA in schoolklassen en bij
groepen leerlingen. Deze genoemde auteurs droegen (samen met nog anderen) de afgelopen jaren
al systematisch bij aan deze literatuur met artikelen
en boeken waarin ze de focus legden op gedragsondersteuning en op waarden gebaseerd onderwijs
(Barrow, Bradshaw en Newton 2001, Barrow 2002,
Newell en Jeffries 2002, Newton en Wong 2003,
Newton 2003, Barrow en Newton 2004, Newton
2004).

Awards
Toch blijft gefundeerd onderzoek naar de toepassing van TA in schoolomgevingen nog schaars.
Temple (1999, 2004) ontwikkelde op basis van het
model van de ego-toestanden model de Functional Fluency Index, een psychometrisch instrument
voor docenten. Leoni (2005) maakte gebruik van
TA in haar onderzoek naar gendervooroordelen bij
uitsluiting van leerlingen door scholen. Bondareva
(2006) deed onderzoek naar de effectiviteit van het
onderwijzen van TA-concepten aan leerkrachten
in Rusland.
Op de achtergrond van dit project speelt mee dat
er in 2004 twee awards kwamen: de TAPACY (TA
Proficiency Award for Children and Young People)
en TAPATE (TA Proficiency Award for Teachers
and Educators). De eerste is een vaardigheidsprijs
die scholieren aanmoedigt zich TA eigen te maken
en toe te passen voor het oplossen van problemen
en het vergroten van hun gevoel van eigenwaarde.
De tweede prijs moedigt onderwijzers aan die kinderen en jongeren willen helpen om beter te communiceren en die zelf als rolmodel willen dienen
voor effectieve communicatievaardigheden. Deze
prijzen worden beheerd door het Institute of Developmental TA (IDTA) in het Verenigd Koninkrijk en door EATA in Europa.
In Tsjechië zet de overheid op dit moment een gesubsidieerd onderzoeksproject op. Docenten zullen TA-concepten aanleren en deze in hun praktijk toepassen, hun doeltreffendheid evalueren en
samen werken aan de verdere ontwikkeling van
TA in het leer- en onderwijsproces. Dit wordt het
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meest brede en langstlopende onderzoek naar het
effect van TA in de klasomgeving.
Hoewel alle bovenstaande zaken als achtergrond
voor dit project dienden, kwam het initiatief om
tot onderzoek te komen voort uit de dagelijkse
praktijk van de groepsleden in de scholen en klassen in Sutton waar ze werken.

Context en achtergrond
De betrokken Middle School (G)1 is gelegen in
Groot-Londen en groter dan de gemiddelde school
in deze regio. De school heeft de afgelopen vijf jaar
door het inzetten van TA een basis willen leggen
waarop men emotionele vaardigheid en positieve
relaties kon ontwikkelen en promoten. De school
kent een grote culturele diversiteit. 81% van de
leerlingen is afkomstig uit etnische minderheidsgroepen, waarvan weer een groot deel vluchtelingen en asielzoekers. Engels is voor 66% van hen
de tweede taal. Leerlingen van Somalische afkomst
vormen de grootste etnische groep, de op een na
grootste groep wordt gevormd door Tamil sprekers
uit Zuid-Indië.Veel kinderen komen uit een sociaal
achtergesteld milieu. Zo’n 39% van de scholieren
komt officieel in aanmerking voor gratis schoolmaaltijden. De school bedient een grote woonwijk;
de enige buurt in dit stadsdistrict die tot de 10%
meest achtergestelde wijken van Londen behoort.
In de wijk is sprake van een zeer laag inkomensniveau en veel kinderen leven in armoede. Zich
emotioneel goed kunnen uitdrukken is voor de
school een belangrijke prioriteit.
TA werd in de school geïntroduceerd op een moment waarop leerproblemen, gekoppeld aan onaangepast gedrag, escaleerden. Dit had een negatief
effect op het emotionele welzijn van alle leden van
de schoolgemeenschap. De school zocht daarom
een manier om iedereen te helpen bij het leren uitdrukken van emoties in plaats van ze uit te leven en
koos voor TA. Het project creëerde een kader voor
conflictbeheersing door scholieren actief te betrekken bij het verwerven van inzicht in, en het nemen van besluiten over hun eigen gedrag. Er kwam
ruimte voor het uiten van waarderingen en positieve bekrachtiging met respect voor alle leden van
de schoolgemeenschap. Dit bevorderde het welzijn
van zowel kinderen als volwassenen en zorgde voor

wederzijds begrip en een gemeenschappelijke taal.
De aanpak die de school hanteerde werd beschreven in een artikel dat in november 2003 werd gepubliceerd in de ‘Emotional Literacy UPDATE’ en
kwam tevens aan bod in het televisieprogramma
‘Teachers TV’.

Emotionele gereedschapskist
Bij de introductie van TA onderkende de school
dat dit geen korte termijnoplossing zou zijn. Het
ging erom de leerlingen uit te rusten met een
‘emotionele gereedschapskist’ die hen van pas zou
komen tijdens de vele uitdagingen waarmee zij in
hun leven geconfronteerd zouden worden. Daarmee werd erkend dat de resultaten van dit werk
mogelijk geen rechtstreeks voordeel voor de school
zelf zouden opleveren. Om de langere termijneffecten te kunnen bestuderen van deze werkwijze,
werd besloten een onderzoeksproject op te zetten
met een representatieve groep van scholieren uit
het negende jaar. Het uiteindelijke doel was om na
te gaan hoe succesvol de overstap van de leerlingen
van de Middle School1 naar de High School was
verlopen.
De geselecteerde groep bestond uit leerlingen die
zich tijdens de introductie van TA in het vijfde jaar
bevonden. Hun eerste kennismaking met TA bestond uit klassikale sessies onder leiding van Giles
Barrow, die toen al anderhalf jaar samenwerkte met
scholieren en stafleden. Giles verzorgde vier trainingsdagen voor het personeel, gaf een reeks van
expliciete TA-lessen aan elke klas en verzorgde
twee ‘inloopsessies’ voor het personeel. Deze introductielessen resulteerden in de ontwikkeling van
de ‘TA Toolkit’, die een hele reeks lesplannen en
hulpmiddelen voor onderwijzers omvat.
Verdere kennis van TA werd door het schoolpersoneel aangebracht en ingeoefend tijdens hun eigen
‘Circle Time’ (groepssessies) en bijeenkomsten. De
scholieren werden drie jaar lang ondergedompeld
in de basisbeginselen en het gebruik van de taal van
TA. Met behulp van de terminologie konden ze
hun gedragsproblemen onderzoeken en oefenen in
het toepassen van hun kennis op specifieke situaties
in de klas en op het schoolplein. TA werd nadrukkelijk ingezet voor het oplossen van conflicten en
als voorbereidend werk voor de overgang naar de
High School aan het einde van het zevende jaar.

Ideale onderzoekspopulatie
De ‘Sutton Group’ besloot dit onderzoek te gaan
doen om diverse redenen: “De effectiviteit van een
TA-aanpak in scholen werd reeds voldoende gestaafd door
anekdotische bewijsvoering en praktijkervaring, maar niet
door enig formeel gedocumenteerd onderzoek,” zo zeggen ze. “We waren van mening dat het tijd was dat
hier verandering in kwam. We beschikten over een ideale
onderzoekspopulatie in de vorm van de ex-leerlingen van
de Middle School waarvan het personeel en de scholieren
al een aantal jaren TA hadden geleerd en toegepast in de
praktijk. We waren ons vanaf het begin terdege bewust
van onze bevooroordeelde positieve kijk op TA, en dus
van de noodzaak hier rekening mee te houden en het
onderzoek open te stellen voor onafhankelijke collega’s.
Tegelijkertijd hadden we de kans en waren we gemotiveerd om de koe bij de horens te pakken.”
De groep besloot om eerst een proefproject op te
zetten waarop iemand van buiten de groep verder
op kon werken. Binnen de groep leefde ook de
wens om het eigen denken over en het inzicht in
het voeren van TA-onderzoek verder te ontwikkelen. Temeer daar het belang van en de ervaring
met onderzoek sinds kort ook deel uitmaakt van
de eisen die worden gesteld aan TA-certificering.
Na enige discussie kwamen de groepsleden tot de
conclusie dat de onderzoeksvraag in het teken zou
moeten staan van de volgende bepalingen: hoe scoren de leerlingen van een school die gedurende een
langere periode aan TA werden ‘blootgesteld’, op:
• probleemoplossing
• conflictoplossing
• onderhandelen
• het in stand houden van vriendschappen
• sociale rollen
• leermotivatie.
Deze resultaten zouden kunnen worden vergeleken met hun jaarlichting of met een controlegroep
van een andere school.

Onderzoekshypothese
De Sutton groep formuleerde hun onderzoekshypothese uiteindelijk als volgt:“Leerlingen die in het 4e
tot en met het 7e jaar les kregen in een reeks vanTA-concepten en wiens onderwijzers een basiskennis van TA hebben,
scoren in het 9e jaar beter op een bepaalde reeks van criteria
(met inbegrip van probleemoplossing en sociale relaties)”.
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Het onderzoek zou worden gevoerd op de High
School waar de meeste leerlingen uit de Middle
School (G) waren terecht gekomen. Zij zouden
30 leerlingen van deze school en 30 leerlingen van
andere Middle Schools (NG) tijdens focusgroepen
uitnodigen om vragen te beantwoorden in ‘storyboard’-format op A3-vellen. Hierbij mochten geen
docenten of andere stafleden van de school aanwezig zijn. De leerlingen werd gevraagd hun antwoorden in de daartoe bestemde kaders te schrijven of tekenen en om deze openlijk met elkaar te
bespreken. De resultaten zouden worden onderzocht door de voltallige onderzoeksgroep, zowel
individueel als in groepsverband.
Dit onderzoek werd uitgevoerd op het moment dat
de leerlingen reeds 18 maanden High School achter
de rug hadden. Ze hadden het introductieprogramma doorlopen en waren gewend geraakt aan de dagelijkse routines van hun nieuwe school. Misschien
wel het meest belangrijk was het feit dat zij gedurende deze hele periode niet met het leren en toepassen van TA waren bezig geweest zoals voordien.
De focus lag op het onderzoeken van de effecten
van drie jaar blootstelling aan TA, en wat de aanwijsbare gevolgen waren voor de relaties die deze
leerlingen op de nieuwe High School opbouwden.
De onderzoekers verduidelijken: “We peilden ook
naar mogelijke verschillen in probleem- en conflictoplossing in vergelijking met leerlingen van andere scholen.
Zoals verwacht kon worden, verschoof tijdens het ontwikkelen van de vragen en het praten met de scholieren de
focus naar de impact die de overgang van het ene schoolsysteem naar het andere op hen had. Zo verkregen we
potentieel bruikbare gegevens met betrekking tot de visie
van de leerlingen op hun huidige ontwikkelingsstadium
waarbij niemand antwoordde; ‘Dat herinner ik me niet’
of ‘Ik weet het niet’.”

De onderzoeksactiviteiten richtten zich voornamelijk op het samenstellen van groepen leerlingen
gedurende één dag. De belangrijkste activiteit tijdens deze groepssessies bestond uit het invullen van
de storyboards. De groepen bevatten ex-leerlingen
van school G en controlegroepen, samengesteld uit
leerlingen die van NG naar deze High School waren gekomen.
Storyboarden is een methode waarbij binnen een
gemeenschappelijk kader de persoonlijke ervaringen met betrekking tot een bepaald proces worden
genoteerd. Deze aanpak werd ontwikkeld door Lahad (2000) en is ontleend aan de Jungiaanse theorie rond het vertellen van je verhaal. Storyboarden
schept een samenhangende structuur waarin zich
een narratief kan aftekenen, worden verkend en
voltooid. Deze uiterst flexibele aanpak kan in veel
verschillende contexten worden toegepast. “We
kozen hiervoor in het kader van dit onderzoek naar de
schooltransities en gingen daarbij specifiek in op negen
componenten.” (afbeelding 1).

Zes sessies van 30 minuten
De Sutton groep voerde het veldonderzoek uit
begin februari 2007. De school zorgde voor een
lokaal met tafels, stoelen en een flipchart. Daarnaast
stelde ze twee leerlingen beschikbaar om de gekozen groepsdeelnemers uit het negende jaar uit de
les te halen. Er werden in totaal zes groepssessies
gehouden van telkens 30 minuten. Elke groep bestond uit tien leerlingen, waarmee de onderzoekspopulatie in totaal 60 leerlingen omvatte. Drie van
deze groepen waren ex-leerlingen van G. De andere drie groepen bestond uit scholieren van NG.

Methodologie
De Sutton groep besloot dat de nadruk van meet
af aan zou liggen op het genereren van kwalitatieve
gegevens met minder afhankelijkheid van kwantitatieve gegevens: “De achterliggende reden hiervoor was
dat onze onderzoeksthema’s meer procesgericht dan resultaatgericht van aard waren. Er was dientengevolge sprake
van twee datacomponenten: de storyboard-antwoorden van
de scholieren en een evaluatie van de feitelijke informatie
over het al dan niet aanwezig zijn op school en eventuele
uitsluitingen. Dit artikel gaat over de eerste component.”
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1.Tell us about your middle school…

4. Whatwas rge biggest challenge for you moving school?

7. How did you get around the problem?

2.Tell us about your class/group at middle school…

5. What was most helpful to you preparing to move school?

8.What did you learn in your middle school that was
most helpful for moving school?

Afbeelding 1 Het Storyboard format

3.What qualities, skills did you have that helped you move school?

6. Was there anything that got in the way of getting off to a
good start at the new school?

9. If you were in charge of helping children get a good start, what
would you do to give them the best chance?

Elk van de zes sessies verliep als volgt:
• De leerlingen mochten bij het binnenkomen
kiezen waar ze gingen zitten. Omdat ze allen uit
de les geplukt werden kregen ze wat tijd om te
wennen aan lokaal en indeling, die zo was georganiseerd dat de leerlingen in kleine groepen
rond een tafel konden werken.
• Tijdens een korte inleiding werd uitgelegd dat de
sessie bedoeld was om te vertellen over hun overgang naar de High School. De leerlingen werden
aangemoedigd om het storyboard te gebruiken
om hun antwoorden neer te schrijven of te tekenen. Hiertoe kregen ze de benodigde hulpmiddelen. Aan elke tafel zat iemand die meer uitleg
en ondersteuning kon geven.
• De sessie stond voornamelijk in het teken van
het invullen van het storyboard door leerlingen.
Ze kregen gedurende de hele sessie ondersteuning. Het stond hen vrij om met elkaar te praten
over de oefening en over hun ervaringen.
• De sessie werd afgesloten met een groepsbespreking van hun ervaringen tijdens de overgang naar
de High School. Hierbij werd verwezen naar specifieke onderdelen van de storyboard-structuur.
De gesprekken werden opgenomen.
• Na afloop en voor ze het lokaal verlieten, gaven de
leerlingen de door hen ingevulde storyboards af.

Opvolging
Na de groepssessies op school en het verzamelen
van de individuele storyboard-antwoorden werkte
de Sutton groep een methode uit voor het analyseren van de gegevens. In eerste instantie deed
elk teamlid een informele lezing van het materiaal. Daarna identificeerden ze eerst afzonderlijk en
daarna in overleg onderwerpen voor nader onderzoek. Deze waren onder meer:
• Vriendschap
• Probleemoplossing
• Ondersteuning door onderwijzer/pastorale zorg
• Zelfbeeld
• Reactie van scholen op de overgang

en van NG van elkaar gescheiden. Deze eerste fase
resulteerde in lijsten met woorden en zinnen met
betrekking tot de onderwerpen waaruit verschillen
bleken tussen de twee groepen.

De eerste observaties
De onderzoekers beschreven hun bevindingen als
volgt: “We maakten een aantal aantekeningen op basis
van de eerste evaluatie van de ruwe onderzoeksgegevens.
Deze eerste indruk van het materiaal gebruiken we als
voorlopige methode totdat we de gelegenheid hebben om
een kwantitatieve studie van de storyboards te maken.
Hoewel we op de dag zelf de indruk hadden dat er sprake
was van een merkbaar verschil tussen de twee groepen, is
het inmiddels minder zeker of daar op een uitgesproken
wijze sprake van is. Duidelijk is wel dat de antwoorden
van de leerlingen van G vollediger zijn zowel inzake inhoud als uitwerking. Maar de verwijzingen naar vriendschap en samenwerking, het gevoel plezier en een doel te
beleven vonden we in gelijke mate terug in de antwoorden
van de twee groepen.
In de reacties van de G leerlingen konden we een ander niveau van solidariteit en kameraadschap vermoeden.
Maar ook in de antwoorden van de NG leerlingen valt
hiervan een glimp op te vangen.We moeten dus rekening
houden met de mogelijkheid dat als we voor de samenstelling van de hele groep een beroep hadden gedaan op
leerlingen van een andere school dit mogelijk tot een vergelijkbare groepsreactie had geleid.”

Meer specifieke observaties
Deze grondige lezing was de eerste methode waarmee de storyboard-gegevens geanalyseerd werden.
Vervolgens werden opmerkingen van individuele
scholieren uit het verhaal gelicht. Deze werden verbatim geclusterd rond de vijf onderwerpen. Daarna
werden de antwoorden van de leerlingen van G

Een van de doelstellingen van de groep was om
de antwoorden af te zetten tegen de vijf resultaten
van de ‘Every Child Matters’-agenda; veilig blijven,
gezond zijn, genieten en presteren, participatie en
economische welvaart.
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Op basis van de eerste twee lezingen bespeurden
we een algemene tendens in de antwoorden van
G die verwijst naar vriendschappen met en steun
van onderwijzers als duidelijke pijlers van emotionele veiligheid, zowel tijdens de jaren in de Middle School als tijdens het overgangsproces. Onze
indruk is dat deze tendens weliswaar aanwezig is in
de NG-groepen, maar minder nadrukkelijk.
Er spreekt duidelijk een meer coherent gevoel van
kameraadschap uit de antwoorden van G. Deze
zou men kunnen interpreteren als plezier beleven
aan de voordelen van participatie in een gemeenschap. Misschien wel voorspelbaar vonden we geen
antwoorden die verband houden met economische welvaart. Antwoorden met betrekking tot het
tegengaan van en reageren op pesten hebben we
kunnen koppelen aan het op peil houden van een
goede gezondheid.
De groep moet echter toegeven dat de antwoorden
van NG-leerlingen dezelfde tendensen vertonen.
Wat de verdere aanpak van dit proces betreft, gaf de
groep toe dat het nuttig zou kunnen zijn volgende
onderwerpen nader te onderzoeken:
• Overgang: succesfactoren en beperkende factoren binnen de hele dataset.
• Doorgaan met het vergelijken en tegen elkaar
afzetten van de gegevens voor de verschillende
groepen.
• Hoe kijken de leerlingen naar pastorale zorg tijdens hun periode in beide scholen.

16
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Samenvattende bevindingen
De Sutton groep beschikt nu over een verzameling gegevens voor twee groepen scholieren uit het
negende jaar. Deze data vormen een neerslag van
de gedachten en houdingen van de leerlingen ten
aanzien van hun ervaringen tijdens het overgangsproces van G en NG naar de High School en hun
ervaringen op deze laatste. Eventuele verschillen
tussen de twee groepen kunnen verband houden
met de lessen in en ervaring met het toepassen van
TA of kunnen mogelijks aan andere oorzaken worden toegeschreven.
Omdat dit artikel onvoldoende ruimte biedt om de
storyboard-antwoorden van de leerlingen integraal
te vermelden geven we enkele voorbeelden die een
goede indruk geven indruk van een aantal typische
antwoorden en de observaties daaromtrent.
De antwoorden op ‘Kader 1: Vertel ons iets over
je school’, vormen een voorbeeld van vergelijkbare
antwoorden tussen de twee groepen.
De reacties van G omvatten meer opmerkingen die
twee ideeën combineren, zoals: ‘Het was leuk en
het was niet zo streng’, ‘De meeste onderwijzers
waren goed, maar de kinderen gedroegen zich behoorlijk slecht’, terwijl dit in de antwoorden van
NG slechts éénmaal voorkomt: ‘Toen ik in de Middel School zat was het leven zo eenvoudig en had
ik zoveel vrienden’.
De G-leerlingen kwamen daarnaast met meer
openlijk positieve opmerkingen over hun school:
‘enorm cool’, ‘leven in de brouwerij’, ‘niet zo
streng, vriendelijk’. Van de in totaal 49 antwoorden waren er 26 (51%) in algemene of specifieke
zin positief, negen antwoorden waren eerder negatief, 10 hadden een neutraal karakter, bijvoorbeeld:
‘het was groot/klein’, ‘we moesten blauwe truien
dragen...’. NG geeft blijk van vier of vijf minder
specifiek positieve antwoorden maar op een totaal
van 55 zijn 33 reacties over het algemeen positief.
Zeven zijn expliciet en sommige daarvan uitgesproken negatief: ‘het was de vreselijkste plek ooit!’,
‘school was een ongeorganiseerde puinhoop’. 16
hadden een neutraal karakter.
De antwoorden van G wekken de indruk van een
echte school en drukken vaker complexe ideeën
uit. Ze hebben een meer homogeen karakter, te
verwachten gezien het feit dat de antwoorden van

Wie zijn de onderzoekers van De Sutton groep?
Trudi Newton, TSTA-E, is auteur en consultant. Zij
werkt op internationale schaal samen met onderwijsdeskundigen aan het faciliteren van een radicale ontwikkeling van leerprocessen en gemeenschappen.
Giles Barrow, TSTA-E, heeft verschillende publicaties op zijn naam staan met betrekking tot leren,
onderwijzen, educatie en Transactionele Analyse.
De volgende medewerkers aan dit artikel waren allen lid van een informele TA-trainingsgroep die tussen 2002 en 2008 door Trudi en Giles werden geleid:
Emma Bradshaw, hoofd Pupil Referral Unit, Sutton;
Anthea Harding, onafhankelijk consultant;
Nicky Rosewell, Rector Grange Middle School,
Harrow;
Tim Wallder, London Play;
Gill Wong, School Improvement Team, Sutton.

NG naar meerdere Middle Schools verwijzen. Die
van G lijken ook over het algemeen positiever. Er
is geen sprake van uitgesproken kritische reacties.
In ‘Kader 4: Wat was voor jou de grootste uitdaging tijdens de overgang naar de High School?’,
verwijzen veel van de antwoorden naar zaken die
verband houden met leeftijdsgenoten, vriendschap
en ‘andere mensen ontmoeten’. Het verliezen van
oude vrienden is een punt van zorg. De leerlingen
van G drukken dit op verschillende manieren uit:
‘zou niet zo dicht bij mijn vrienden zijn als voordien, ‘nieuwe vrienden vinden en die accepteren’,
‘alle leuke herinneringen blijven’, terwijl zeven van
de acht antwoorden van NG-leerlingen simpelweg
refereren aan vrienden verliezen. Het onderwerp
‘nieuwe mensen ontmoeten’ komt ook voor.
De G-leerlingen maken bijzonder weinig negatieve opmerkingen maar maken melding van ‘gewend
raken aan’ en bevatten vergelijkbare uitdrukkingen
zoals ‘harder werk’, ‘serieuzer werk’. De reacties
van NG-leerlingen omvatten een aantal uiterst negatieve bespiegelingen over het leven op school:
‘niet in problemen raken’, ‘ze nemen alles serieuzer
op de High School’, ‘naar een plek gaan die niet
doet alsof je vijf jaar oud bent is iets waar je aan
moet wennen’.
In de antwoorden op ‘Kader 8: Wat heb je in de

Middle School geleerd dat je het meest van pas
is gekomen tijdens de overgang naar een nieuwe
school?’, komt de waarde van ‘persoonlijke’ gebeurtenissen voor G-leerlingen duidelijk naar voren.
Dit geeft blijk van een bewuste voorbereiding op
de overgang qua sociale en persoonlijke ontwikkeling. In de antwoorden van de NG-leerlingen ligt
de nadruk veel meer op ‘werken’, bijv. ‘ze lieten ons
een taal leren’, ‘ze gaven ons extra lessen’. Er is ook
sprake van een negatieve toon in een aantal van de
NG-reacties die vrijwel afwezig is in die van G.
‘Kader 9: Als het jouw taak was om kinderen te
helpen om een goede start te maken, wat zou je
hen dan aanbieden als je de kans had?’, toont deze
preoccupatie met de ‘mensgerelateerde’ aspecten
van de overstap naar de High School in de antwoorden van de G-leerlingen. 19 daarvan hebben
betrekking op vrienden of individuele capaciteiten.
Twee antwoorden hebben betrekking op huiswerk
en vijf op docenten of schoolstructuur. De antwoorden van NG-leerlingen zijn meer evenredig
verdeeld met 15 ‘mensgerelateerde’ antwoorden,
14 die verband houden met schoolwerk (inclusief
huiswerk) en 13 die betrekking hebben op schoolsystemen of onderwijzers.
Ook de algemene teneur van G is positiever van
aard en de taal persoonlijker: ze gebruiken een aantal ‘zorgende’ werkwoorden zoals aanmoedigen,
ondersteunen en helpen.”

Bewuster en vindingrijker
Om de bevindingen tot dusver samen te vatten in
de woorden van de onderzoekers: “de storyboardantwoorden lijken blijk te geven van een aantal gemeenschappelijke thema’s en verschillen tussen de twee groepen.
• In dit stadium ligt de voornaamste prioriteit van leerlingen bij hun sociale relaties en vriendschappen. Het
hebben, verliezen en maken van vrienden vormt een
belangrijk thema in bijna alle antwoorden. Het gevoel
van geborgenheid binnen een schoolgemeenschap is afhankelijk van het opbouwen van vriendschappen. Dit
is met name van belang tijdens het overgangsstadium,
waarin jongeren zich soms verloren en gedesoriënteerd
kunnen voelen. De gezinssituatie en de steun van ouders is eveneens belangrijk. Dit geldt in mindere mate
voor de relaties met de onderwijzers, hoewel dit nog
steeds belangrijk is. De school als een entiteit, school-
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werk en studeren zijn minder prominent aanwezige
onderwerpen.
• Leerlingen blijken zich wel degelijk bewust van wat er
al dan niet voor hen wordt gedaan. Ze zijn zich bewust
van wat scholen en individuele onderwijzers doen om
hen vertrouwd te maken met het overgangsproces (al is
dit niet altijd om het te vereenvoudigen).
• Gezien de hierboven beschreven demografie van de
G-groep die TA kreeg, kan het feit dat deze leerlingen
zich minstens zo uitgesproken en bedachtzaam tonen
in hun antwoorden (en vaak meer) dan NG-leerlingen,
erop wijzen dat de aandacht die hun school besteedde
aan hun emotionele behoeften vóór de overgang,wel degelijk effectief was.
• Kijken we naar de reacties van de twee groepen, dan
lijkt er over het algemeen sprake te zijn van een subtiele
en niet eenvoudig in woorden te vatten indruk dat de
leerlingen die les in TA kregen, zich bewuster waren
van hun situatie en vindingrijker. Dit is waar de duidelijk bevooroordeelde positie van de Sutton-groep een
risico vormt. Maar zelfs met deze subjectiviteit lijkt er
voor de groep nog steeds sprake te zijn van voldoende
verschillen (rekening houdend met het vorige punt) dat
zeker nader onderzoek verdiend.”

Noot
1 Van de redactie: In Groot Brittannië kennen ze in het onderwijs
verschillende benamingen. First School en Middle School komen overeen met het Nederlandse primair onderwijs. Middle
School is de leeftijd van 8-12 jaar, vergelijkbaar met de bovenbouw van de basisschool. High School is ongeveer van de leeftijd van 12-18 jaar en vergelijkbaar met het secundair onderwijs.
Om geen verwarring te veroorzaken tussen de verschillende onderwijssystemen kiezen we ervoor de Engelse terminologie aan
te houden.
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Onderzoek naar de resultaten van de Goulding-aanpak
in het bedrijfsleven
Interview Mil Rosseau, Business Institute for ReDecision (BIRD).
Mil Rosseau

Volgens mij is er in elk toepassingsveld onvoldoende bewustwording rond de vraag: “Waar
maakt de begeleider het verschil?”

In Rome gaf je samen met je zoon Rik en Mark Widdowson twee inspirerende workshops over jouw werk in
organisaties gebaseerd op recent onderzoek. Jij bent al vele
jaren actief met TA in het bedrijfsleven over heel de wereld.Waarom nu pas dit onderzoek?

om stap voor stap zo verder te gaan. De opleiding
die ik geef in bedrijven is in feite een levenswerk.
Ik moest wel van A tot Z leren hoe een organisatie
werkt. Gelukkig ben ik een echte spons als het over
kennis gaat.
Wat is de invloed van de Gouldings op je werk?

MR: Tegelijk met het groeiproces van de opleiding
maakte ik ook mijn eigen persoonlijke proces door.
Ikzelf ben door Bob en Mary Goulding opgeleid
Mil Rosseau: De opleiding die ik geef bleef na een
in de Redecision Therapie en aanvankelijk had ik
eerste periode van opbouw doorheen de jaren in
nogal wat schroom om elementen die toch ook
grote lijnen consistent. Ik bereikte inmiddels al zo’n
voor een stuk uit de therapiewereld kwamen, te
15.000 mensen in meer dan 50 landen. Daarnaast
durven toepassen in organisaties. Ik heb het dus
verzorg ik nu al weer 25 jaar lang TA-workshops
geleidelijk gedaan, want als je het gewoon bent
voor het Executive MBA programma in de Nyom met een bepaalde auto te rijden en plots ga je
enrode Business Universiteit in Breukelen waar ik
een tentenkamp in de bergen verzetten, dan moet
mensen in contact breng met een andere wijze van
je de auto aanpassen. De filosofie erachter is dekijken naar hun eigen leven of script.
dramatiseren, werken met metaforen, werken met
Ik genoot en geniet ervan telkens ik ondervind hoe
de verhalen van de mensen,
ik een bijdrage lever om levoortdurend permissies lavens te verbeteren. De levens
Ik
ben
een
echte
spons
ten vallen uit je achterzak in
van de deelnemers en die
als het over kennis gaat
plaats van frontaal advies te
van degenen rond hen. En
geven en soms ook vlijmdit allemaal dankzij het gescherp confronteren. Want als het contact er is en
loof in de kracht en de mogelijkheden van werken
er is een goed contract, dan doen de mensen er ook
met TA. Aanvankelijk bekommerde ik met niet te
iets mee. Dan zien ze dat je confronteert uit liefde.
veel over hoe ik dat precies deed. Als de resultaten
Je moet natuurlijk altijd ook je basis goed kennen.
er waren, dan was het al goed en de scores op mijn
evaluatieformulieren waren hoog.Voor mij was dat
Je noemt ook breinonderzoek als inspiratie.
wel al een bewijs dat mensen ook in het bedrijfsleven op een dieper niveau aangesproken willen
MR: Een aantal interventies in mijn opleidingen
worden dan enkel cognitief.
stoelen inderdaad op breinonderzoek. Mensen
denken wel eens dat dit soort research recent is
Hoe snel wist je vanuit jouw achtergrond als psycholoog
maar ik heb reeds in 1969 en 1970 mijn licentiaatsdat je met je opleiding een succesverhaal in handen had?
thesis gemaakt over het functioneren van de hersenen omdat ik wilde weten wat de hardware achter
MR: Dit is langzaam gegroeid. Ik kreeg zowel bij
de software is. En heel veel dingen men nu weet,
Nyenrode als bij een drietal bedrijven carte blanwist men toen ook al. Ik ben ermee bezig gebleven
che met de boodschap: “We zien wat jouw aanpak
want dat boeit me ook vandaag nog sterk. Hoe kan
teweeg brengt bij onze mensen en als dat ook blijft nazinik dat brein bereiken als ik mensen wil helpen om
deren, ondersteunen we het.” Dat gaf mij vertrouwen
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Rik Rosseau, Mil Rosseau en Mark Widdowson (vlnr)
Rik en vader Mil Rosseau gaven in Rome samen met
Mark Widdowson twee enthousiaste workshops over
hun onderzoekswerk in organisaties dat gepubliceerd
werd in het International Journal of Transactional Analysis Research.
Mil Rosseau is psycholoog, pedagoog en gecertiﬁeerd
Transactioneel Analyst. Hij werkte 15 jaar op alle niveaus
van het onderwijs in België. Hij bouwde een lange loopbaan uit als zelfstandig bedrijfsconsulent en coach van
top-leidinggevenden in Europa, Azië, Afrika en het Midden Oosten. Hij is sinds 20 jaar Executive lecturer en Workshop leider binnen het Executive MBA en Advanced Management Program aan de Business Universiteit Nyenrode.
Vanuit zijn bedrijf AUTONOOM werkt hij sinds 1985 als psychotherapeut samen met zijn vrouw Sonja. De manier
waarop zijn ‘cursisten’ TA in hun leven integreren blijft zijn passie voeding geven. Autonome mensen dragen bij tot
een betere wereld, aldus Mil.
Rik Rosseau is Bsc en woont met zijn vrouw en twee dochters in het rustige Huise. Als assistent en shopmanager
was zijn focus steeds: de klantervaring. In 2009 richt hij home-made op, waar hij mensen begeleidt in ‘thuiskomen’. Hij combineert coaching, gebaseerd op TA, met advies rond residentiëel vastgoed. Als trainer faciliteert hij
persoonlijke groei als een essentieel onderdeel van organisatorische groei. Hier toont, gebruikt en onderwijst hij
klassieke TA en Herbeslissingswerk. Hij is mede-oprichter van BIRD, het Business Institute for Redecision.
Mark Widdowson is TSTA psychotherapie en heeft als therapeut en counsellor zijn praktijk in Manchester. Hij stond
aan de wieg van de Schotse TA vereniging en publiceerde naast talrijke artikels ook de boeken Transactional Analysis: 100 Key Points en Transactional Analysis for Depression: A Step-By-Step Treatment Manual, beide uitgegeven
door Routledge. Hij behaalde een M.Sc in TA aan de Middlesex Universiteit en geeft les aan de universiteit van Salford. In 2013 behaalde hij zijn Ph.D. aan de universiteit van Leicester voor zijn uitgebreid onderzoek inzake depressie.

denkbeelden te veranderen. Wat werkt er en wat
werkt er niet?
Dat klinkt bijna als een vijfde veld?
MR: Neurowetenschappen en TA hebben een ongelooflijke overlap door de genialiteit en het visionaire van Berne. Hij zei zelf dat de essentie van de
mens in ons script besloten ligt en dat we een belangrijke sleutel in handen hebben als we dit kunnen ontrafelen. Stel je eens voor dat we de plaats
van de egoposities in de hersenen zouden vinden!
Freud wou overigens zelf ook hersenonderzoeker
worden en kennis vergaren maar omdat zijn fysieke
instrumenten niet verfijnd genoeg waren is hij een
andere manier gaan zoeken en heeft hij de psychoanalyse ontwikkeld.
De goede resultaten van je workshops zijn ook fantastische Strooks voor je manier van werken…
MR: Die succesvolle cijfers zijn en blijven inder-
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daad gigantische Strooks. Ik vind het fascinerend
en heel plezant om de positieve commentaren te
lezen én hoge scorecijfers te krijgen. En zelfs als
de reacties negatiever of lager zouden zijn, dan nog
zijn het Strooks want dan weet ik tenminste wat ik
kan veranderen om nog meer succesvol te zijn. Een
van de prettige neveneffecten van dit onderzoek is
dat ik door de bevestiging van de resultaten nog
meer vertrouwen heb in de interventies die ik doe,
dan ik al had. Vroeger zat er nog een stukje aarzeling al vond ik het al goed. En in Rome kwam er
nog een dot crème fraîche bovenop toen ik zag hoe
weinig er was gepubliceerd over onderzoek binnen
organisaties.
Hoe vertaalde je je levenswerk naar wetenschappelijk onderzoek?
MR: Binnen de TA-wereld kwam ik een aantal mensen tegen waaronder Richard Erskine en
Mark Widdowson. Ze stelden me voor om research
te doen over het succes van mijn interventies en

sultaten in het begin voor de sessie laag zouden
prikkelden ook mijn nieuwsgierigheid met hun
zijn, aan het einde van de sessie hoog en dat er
vragen: “Wat doe jij dat mogelijks anders is (dan wat
dan na enkele weken tijd een terugval zou komen.
anderen doen) en hoe kunnen we dit meten? Kan jouw
Tegen alle verwachtingen in bleek dat de resultaten
succes ook overdraagbaar worden?” Ik vond het een
zelfs na zes weken nog steeds hoog bleven. Het efschitterende uitdaging te achterhalen of ik dit kon
fect blijft dus doorwerken, wat schitterend is.
blootleggen. Het grote voordeel van het werken
Uit die totale respons kozen we 12 mensen uit
in bedrijven is dat zij altijd evaluaties sturen naar
diverse landen om een diepte-interview af te nehun deelnemers. Ik heb het geluk dat ik moeilijk
men. Deze reacties werden
iets weg kan gooien en ik
Het is belangrijk dat je zoals
kwalitatief geïnterpreteerd
had dus nog al die evaluaties
in
de
tijd
van
onderzoekster
door ze te clusteren in
liggen, met daarin vragen
Margaret Mead luistert naar
(sub-) thema’s. Mark liet
als: “Kan je er iets mee doen?”
de
dromen
en
de
verhalen
en
de decodering verifiëren
en: “Wil je deze opleiding prodat je ze au sérieux neemt.
door de universiteit waar
moten bij jouw collega’s?”. Zo
hij werkt. En dan kwam
had ik snel goed, maar niet
de hamvraag: kon ik dit kwalitatief onderzoek ook
gestandardiseerd onderzoeksmateriaal in handen.
kwantificeren, veralgemenen? Anders blijft het
Vooral Mark Widdowson1, die zelf heel erg gedrevoor een aantal mensen toch nog heel vaag. Mark
ven is door research, was bereid om hier iets mee te
stelde voor om daarvoor de ‘Ryff Scales for Well
doen. Hij heeft reeds vroeger een eigen vragenlijst
Being’ te gebruiken (zie kader).
ontwikkeld voor therapeutische doeleinden. Na
zijn aanpassingen konden we deze ‘change questiWaarom kozen jullie voor dit instrument?
onnaire’ gebruiken voor internationale deelnemers
aan mijn opleidingen in heel diverse organisaties en
MR: We wilden ten eerste een neutraal instrument
bedrijven over alle industrietakken heen. Uiteinen ten tweede ook een neutrale verwerking, door
delijk stuurden we zo’n 200-tal vragenlijsten aan
iemand die zelf niet vertrouwd is met TA. Anders
deelnemers uit 19 verschillende landen.
kan je wel conclusies schrijven maar loop je het
risico van subjectieve beïnvloeding. Al de ruwe
Wat waren de reacties?
gegevens gingen daarom naar Prof. Dr. Klinische
Psychologie Peter Theuns van de Vrije Universiteit
MR: We kregen 100% respons wat op zich reeds
Brussel die deze data onderzocht. Het bleek geen
opvallend hoog is. Ik nam overigens aan dat de reprobleem om hem te overtuigen: het enthousiasme
van mijn zoon Rik en van mezelf deed de vonk
Ryff Schalen van Psychologisch Welzijn
overslaan. De resultaten die terugkwamen, bleken
zeer significant te zijn en worden binnenkort geDe ‘Ryﬀ Schalen van Psychologisch Welzijn’ zijn
publiceerd in het derde IJTAR artikel (nvdr: Intereen door Carol Ryﬀ ontwikkelde instrument om
national Journal of Transactional Analysis Research)
psychologisch welzijn te meten. Hierdoor worden
over ons onderzoek. Rik en ik hebben samen met
zes dimensies onderscheiden die elk 14 vragen per
Mark Widdowson het plan opgevat om met een
schaal kennen. Deze dimensies zijn autonomie,
proefgroep te onderzoeken waar we het verschil
controle over de omgeving, persoonlijke groei, doel
maken. Wie daaraan wil deelnemen kan haar/zijn
in het leven, zelfacceptatie en positieve relaties met
kandidatuur opgeven via http://ta-academie.com.
anderen. Respondenten geven aan in welke mate
ze het eens zijn met de 84 vragen door zes mogelijke
Sluit dit aan bij de stelling dat de kwaliteit van de interantwoordcategorieën die variëren van ‘nadrukkelijk
ventie afhangt van de persoonlijke kwaliteit en innerlijke
mee oneens’ (1) tot ‘nadrukkelijk mee eens’ (6).
staat van de intervenant?
Meer informatie is te vinden in Ryﬀ, C.D. (1989):
Happiness is everything, or is it? Explorations on the
MR: Absoluut! Volgens mij is er in elk toepassingsmeaning of psychological well-being. Journal of
veld onvoldoende bewustwording rond de vraag:
Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
“Waar maak jij het verschil?” Stel dat je in een school
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Waar kan je de artikelen van Mil en Rik
Rosseau en Mark Widdowson vinden?
De 2 research artikelen verschenen in IJTAR (www.
ijtar.com Vol 5 no 1, januari 2014 p. 15-30.) en kunnen ook worden gedownload via de website van de
TA-Academie http://ta-academie.com. Daar kan je
ook de twee presentaties van de Rome conferentie
bekijken.
Het eerste artikel is een beschrijving van de workshop zelf, of hoe je TA kan gebruiken in functie van
het in bedrijven nemen van herbeslissingen (Goulding & Goulding).
Het tweede artikel brengt verslag uit over het voeren
van het kwalitatief onderzoek middels een vragenlijst waarna de de gegevens thematisch onderzocht
en geclusterd werden. Het artikel bevat tevens uitspraken van deelnemers over hoe zij de workshop
hebben ervaren.
Het derde artikel wordt binnenkort in IJTAR gepubliceerd. Het geeft de resultaten van de kwantitatieve
onderzoeksfase met behulp van de Ryﬀ Schalen.

als een onafhankelijke analyse kan aangeven: “Daar
en daar maakt de begeleider het verschil.” Blootleggen
op welke wijze ik of jij contact maken zodat we
daarna, middels een helder contract, onze klanten
helpen een stap vooruit zetten. Dat is wat mij drijft
om in research te duiken.
Is er iets wat je anders zou gedaan hebben als je terugblikt?

MR: Ik zou alvast veel vroeger in mijn carrière aan
onderzoek zijn begonnen. Er mag zeker nog meer
onderzoek met TA gebeuren. Er zijn nog zoveel
domeinen waar jonge mensen binnen TA dingen
mee kunnen doen. Neem nu het artikel van Joke
over armoedebestrijding. (nvdr: Joke Deprez: ‘Van
Redder naar Hulverlener’, zie Strook juni 2015)
Wat kan je doen met scripts en herbeslissingswerk
in armoedebestrijding? We weten inmiddels dat
er bij armoede ook een transgenerationele component speelt. Laat ons nu eens gaan onderzoeken
wat we kunnen doen om de narrative van die mensen te helpen veranderen. Ook de manier waarop
mensen oud worden heeft ook alles te maken met
script. Hou rekening met cultuurverschillen in je
werkt als begeleider van kinderen. Ik ben er absoaanpak maar wijk niet af van de menselijke essentie:
luut van overtuigd dat je het verschil maakt als je
die is universeel. Dat zou overigens ook kunnen
goed luistert naar de ‘narratives’ van die kinderen
onderzocht worden en
en dan zelf ook de juiste verAls
het
eerste
contact
er
is
ja, dit wekt weer de wehalen vertelt, permissies geeft
en er is een goed contract,
reldverbeteraar in mij: op
en hier en daar iets bijstuurt.
dan
zien
ze
dat
je
welke wijze kan je zonEen beetje zoals in de tijd
confronteert uit liefde.
der verlies van je boodvan onderzoekster Margaret
2
schap deze zodanig verMead : vooral eerst luisteren
pakken dat die hanteerbaar is in andere culturen?
naar de dromen en de verhalen en deze ernstig neHet is wel belangrijk onderzoek te doen op de mamen.
nier die in de academische wereld gebruikelijk is
en die door hen geaccepteerd wordt. Punt is: hoe
Wat toch wel bijzonder is dat jij dit doortrekt naar het
kunnen we research doen dat zo neutraal mogelijk
bedrijfsleven.
is en dus passend binnen de Westerse academische
denkwereld die alles in cijfers wil vatten.
MR: Dat het daar ook werkt is nu dus bewezen.
Leidinggevenden lopen niet vast op een gebrek aan
Je ziet dit blijkbaar los van de huidige, gekende opsplitleidinggevende technieken. Ze lopen tegen zichzelf
sing van de toepassingsvelden in TA, klopt dat?
aan. En ik kan natuurlijk blijven herhalen dat je
ook therapeutische skills moet hebben om goede
MR: Ja en ik hoop dat dit onderzoek ook materiaal
interventies te kunnen doen, wat je werkveld ook
mag opleveren om binnen TA de verdere splitsing
is. Zo moet je de ‘signature’ of bepaalde terugkevan de toepassingsvelden tegen te houden. Mark
rende essentiële patronen van injuncties kunnen lezei het nogmaals tijdens onze workshop op de conzen om je interventies vervolgens goed te kunnen
ferentie in Rome: “Fields are for cows”.Wat ik verder
aanpassen. Als ik dat blijf herhalen wordt dat al snel
nog onthoud van de conferentie in Rome is hoe
gezien als een geloofsovertuiging. Het werkt beter

22

STROOK P24 SEPTEMBER 2015

belangrijk het is om te publiceren buiten de TAkanalen. Nodig andere onderzoekers uit, ga echt
‘beyond the limits’. Blijkbaar slagen wij er binnen
de TA-wereld nog niet altijd in om ons onderzoek
van de grond te krijgen en ermee naar buiten te
komen.Voor mij maakt het geen verschil of dit uit
de ondernemers- of de onderwijswereld of uit coaching komt. We doen allemaal ons voordeel met
meer neutraal onderzoek.
Er tekent zich namelijk een tendens af: als individuen spreken over hoe zij specifieke TA-concepten
toepassen (vb. Richard Erskine, Jacqui Schiff, Taibi
Kahler…) dan is er geen probleem om hierover
veldoverschrijdend te spreken en dit in alle velden
te integreren. Maar zodra je je specialiseert in een
beroep, moet je blijkbaar in je eigen veld blijven.
Laat ons liever in plaats van de verschillen te benadrukken, zoeken naar wat er gemeenschappelijk
is en waarmee we als Transactioneel Analysten het
verschil maken, over de velden heen.

heel erg vinden als ze zouden zeggen: “Ja maar, dat
kan enkel door de typische stijl van Mil…” Ik kan alleen maar aanreiken wat een Nederlandse dame in
Rome na onze workshop tegen me zei. Ze had het
boek ‘Changing Lives Through Redesion Therapy’
van de Gouldings gelezen en merkte op: “Jij volgt
echt helemaal de stappen van de Gouldings.” Dat klopt,
er zit een systematiek achter en die is iedere keer
hetzelfde. Hoe interventies werken kan je leren,
toepassen en integreren. Deze vaardigheden, methodes en attitudes wil ik nu doorgeven. Mijn ouder worden heeft er ook iets mee te maken. Ik ben
opnieuw naar de officiële TA-organisaties en opleidingen gekomen ‘to leave a legacy’. Dit onderzoek
komt op het juiste moment in mijn leven omdat ik
op een punt ben gekomen waarop ik mijn kennis
en vaardigheden door wil geven aan de volgende
generatie.

Nog een laatste vraag: in hoeverre is jouw succes overdraagbaar?

Noot

MR: Ik heb het van de Gouldings geleerd en mijn
zoon Rik leert het nu van mij. Ik kan nu al vaststellen dat de tevredenheidsscores van de opleidingen
met Rik even hoog zijn als die van mij. Ik zou het
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Interview door Tin Vanderhoeven.

1

Mark Widdowson (TSTA P) publiceert in september 2015 zijn
boek over zijn onderzoek naar Depressie. Een aantal van zijn
artikels kan je raadplegen via www.ijtar.org en in de TAJ.

2

Margaret Mead (1901-1978) was een Amerikaanse antropologe en wordt beschouwd als een van de pioniers in de culturele
antropologie. Bron: Wikipedia.
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Günther Mohr bewijst doeltreffendheid van groepscoaching
Coaching met Transactionele Analyse op een systemische basis
Günther Mohr

In dit artikel presenteren we graag een verkorte1
versie van het onderzoek van Günther Mohr naar
‘Coaching met Transactionele analyse op een systemische basis’. Hij bracht daarin verslag uit van
zijn onderzoek naar de systematiek van interne
bedrijfscoaching, de voorwaarden waardoor het
werkt en de effecten. De volgende samenvatting van de onderzoeksresultaten toont aan dat
groepscoaching, waarbij deelnemers individueel
gecoacht worden binnen de groep en binnen het
bedrijf, wel degelijk zeer goede resultaten kan
opleveren.
De studie startte met een gedetailleerd vergelijkend overzicht van items waarop de groepscoaching geëvalueerd werd. Daarnaast werd
onderzocht in hoeverre de belangrijkste individuele vragen binnen de tijdsspanne van een jaar
waren opgelost. In de studie correleerde men de
persoonsgebonden variabele van deelname met
de onafhankelijke variabele van groei binnen
het bedrijf met behulp van kwalitatieve vergelijkende analyse. Deelnemers kregen daarna analytische inhoudelijke vragen over de eigenlijke
voorwaarden en effecten. Waar het binnen dit
coachingsysteem echt om gaat werd zo zichtbaar
gemaakt.

Wat is groepscoaching precies?
Groepscoaching wil zeggen dat individuen die niet
onderling afhankelijk zijn als groep, een coaching
krijgen waarin deelnemers individueel, samen en
van elkaar kunnen leren. Hier wordt dus elk individu binnen de groep gecoacht en niet de groep als
geheel. De combinatie van de systemische benadering met die van TA blijkt hiervoor zeer goed te
werken. Hierover bestaat wel weinig of geen specifiek onderzoek. Om toch tot coaching op basis van
bewezen resultaten te komen, ontwikkelde de Universiteit van Osnabrück een model om de effecten
van resultaatgerichte coaching te kunnen meten.
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Dit zijn de onderdelen:
• randvoorwaarden bij coach en klant
• succesfactoren
• specifieke resultaten
• algemeen toepasbare resultaten.
Kirkpatrick geeft vier stappen voor evaluatie, in
volgorde:
• geluksindexen vaststellen:
enquêteren naar voldoening,
• het leren meten:
veranderde vaardigheden, houdingen,
• transfers meten:
gedragsveranderingen op de werkplek,
• evaluatie van economische successen:
‘return on investment’.
Ebner onderzocht dan weer de voor- en nadelen
van coaching in een groep.
Voordelen hiervan bleken: meer oplossingen, alternatieven, feedback, positieve rolmodellen en
plaatsvervangend leren aangemoedigd door aanwezigheid van collega’s, er komt hoop, naar jezelf
kijken wordt de groepsnorm, zaken worden dieper
uitgewerkt, de aanpak verschilt steeds meer, tijdsen kostenefficiënt en men kan coaches rekruteren
onder voormalige deelnemers.
De nadelen: ervan uitgaan dat er gelijkaardige problemen of vragen zijn, geen groepscontext bij een
acute crisis, beperkte motivatie om in groepscontext dieper te gaan, beperkte inbreng van persoonlijke problemen, elke individuele psychische stress
krijgt niet dezelfde aandacht, er komen groepsnormen en een grotere uitdaging voor de coach. In de
hier besproken coaching werden veiligheidsmaatregelen ingebouwd om deze nadelen op te vangen.
Grawe onderzocht dit binnen een therapiecontext
en vond hiervoor vier kerncriteria:
• actieve steun bij probleemoplossing,
• problemen zichtbaar maken via reële ervaringen,
• duidelijkheid blijven scheppen en
• zorgen voor hulpbronnen.

Drie onderzoeksvelden
De voorwaarden voor effectieve groepscoaching
werden op basis van bestaand research herleid tot
drie onderzoeksvelden. Voor elk veld werden vragen geformuleerd.
Veld 1: in hoeverre voelden de coachees zich in
staat om problemen te bespreken en waar had dit
toe geleid? Vragen waren verder: wat was voor hen
het meest nuttig aan de groepscoaching? Wat was
de impact op hun persoonlijke ontwikkeling als
manager?
Veld 2: wat was de connectie tussen deelnemen
aan de groep en latere ‘responsabilisering’ binnen
het bedrijf? Vraag: konden hier verbanden gelegd
worden?
Veld 3: hoe werd de groepscoaching door de deelnemers zelf ervaren? Vraag: welke factoren droegen
volgens de deelnemers bij tot de doeltreffendheid
van de groepscoaching?
Het onderzochte coaching programma was gebaseerd op een aantal professionele en ethische
principes. Naast de systemische aanpak (zie verder)
werd TA toegepast om de deelnemers uit te nodigen holistisch naar gedrag, denken, voelen en omgaan met anderen te gaan kijken. Ethiek was des te

Vijf rollen wereld
Een rol is een coherent
systeem van houdingen,
gevoelens, gedrag,
perspectief op realiteit en
de bijbehorende relaties
(Schmidt, 2006, p.34)

Aandacht

Rollen

Relaties

Privéwereld

Privé rol

Organisatiewereld

Beroepswereld

Organisatierol

Professionele rol
PERSOON

Gemeenschapsrol

Gemeenschaps- en
wereldburgerwereld

Consumentenrol

Consumentenwereld

Afbeelding 1 ‘Model of Role Worlds’ (Schmidt,1994 & Mohr, 2012)

belangrijker in een context waarin, zoals Mohr het
zelf zegt, het bedrijf economisch ‘aan een draadje
hangt’. Vertrouwelijkheid werd nog meer dan gebruikelijk bewaakt omdat de ‘in-house’ coaching
strikt gescheiden diende te blijven van de HR-afdeling, die voor haar eigen doeleinden juist erg geinteresseerd was in persoonlijke informatie en andere data. En omdat tijd een steeds schaarser goed
wordt diende dit aspect zeer nauwkeurig te worden beheerd. Volle aandacht ging naar het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van interventies
op de werkvloer. Diagnose en tussenkomst dienen
steeds samen te vallen, zoals Steve de Shazer het
formuleerde: “Punt is klanten te hebben in plaats van
bezoekers, klagers of co-therapeuten”. Gunther Schmidt
voegt daar aan toe: “Coaching krijgt vorm door zijn
effecten op communicatie.”
De 65 deelnemers, allen managers die telkens voor
andere afdelingen werkten, namen vrijwillig deel
en engageerden zich om voortdurende facilitering te krijgen. De samensteller, de coach, zocht
zowel naar gelijke achtergrond en niveau als naar
een goede mix van temperament en geslacht. De
groepen waren gesloten en kwamen tussen 17.00
en 19.00 uur bijeen.
De coach paste de acht interventies van Berne voor
coaching toe: ondervragen, specificeren, confronteren, uitleggen, illustreren, interpreteren en kristalliseren. De focus lag op het hier en nu, op neutrale
interventies, op hulpbronnen aanboren en dus niet
op regressiewerk.

Wat hield de systemische aanpak in?
Systemisch werd gewerkt met de vijf rollenwerelden van Schmidt (zie afbeelding 1). Deze maakt
onderscheid tussen de persoon en zijn rol en bijkomende rollen binnen de werelden van de bedrijfsorganisatie, functies en kwalificaties, privéleven en gemeenschap. Daarmee kon de coaching
uitgroeien tot ‘life-coaching’. Monitoren van het
eigen perspectief binnen al deze werelden staat
daarbij voorop, waarbij vooral de marketing staf gevraagd werd het eigen consumentengedrag naar de
bedrijfsproducten te evalueren.
Het model van de Tien Systemen Dynamica komt
uit ‘Dynamic Organizational Analysis (Mohr 2006)’
en combineert de zakelijk gerichte managementrol en de mensgerichte leiderschapsrol. Hiermee
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wordt een analyse mogelijk van de prestaties van de
organisatie en kunnen stappen voor ontwikkeling
en verbetering worden geïnitieerd. Het kan binnen
elk coaching proces worden toegepast. Een managementteam kan zo consistent geanalyseerd worden en zijn potentieel ondersteund (zie figuur 2).
Dit model werd vooral ingezet om na te gaan wat
op dat moment binnen de teams van de gecoachte
managers nodig was. Binnen welke dynamieken
doken problemen op waarvoor in de groep gezocht werd naar een management-maatregel?

De combinatie van het Rollenmodel en het Systemische Dynamieken Model toonde aan hoe TA
en de systemische benadering samen tot een nieuwe dimensie kunnen uitgroeien: die van Systemic
Transactional Analysis Coaching.

Ethisch onderzoekscontract
Voor dit onderzoek naar wat in coachinggroepen
belangrijk was, werd hetzelfde ethische contract
gehanteerd als hierboven voor de groepen zelf om-

Dynamische velden

Tien Systemen Dynamiek

Vragen

Systeem structuur

1. Aandachtsdynamieken

Waar zijn mensen binnen de organisatie/afdeling over
het algemeen mee bezig?
Hoe verhoudt daar waar de meeste aandacht naar uitgaat zich tot de werkelijke doelen van de eenheid?

2. Rollendynamieken

Welke rollen zijn er binnen het systeem?
Wat zijn hun kenmerken?
Veranderen deze regelmatig en zo ja hoe?

3. Relatiedynamieken

Wat is het verband tussen personen en rollen?
Welke basisboodschappen bestaan er tussen de
voornaamste rollendragers?

Systeem processen

4. Communicatie-dynamieken

Wat is typisch voor de wijze waarop mensen communiceren?

5. Probleemoplossende
dynamieken

Wat zijn de huidige ‘problemen’?

Hoe wordt hiermee omgegaan?

Systeem evenwichten

6. Succesdynamieken

Hoe wordt succes bereikt of vermeden?

7. Evenwichts-dynamieken

Wie zou welk evenwicht willen behouden?

Naar welk evenwicht wordt gestreefd?

Systeem impulsen

8. Telkens terugkerende
dynamieken

Hoe worden gelijkaardige principes toegepast op verschillende niveaus van de organisatie?

9. Dynamieken van externe
systeempulsen (buitengrens,
hoe open of gesloten?)

Hoe evolueren de huidige buitengrenzen van het
systeem?

Welke maatregelen zijn nodig om tot buitengrenzen te
komen die voldoende open en gesloten zijn?
10. Dynamieken van interne
systeempulsen (interne
grensvlakken, subsystemen)
Afbeelding 2 Model van de Tien Systeen Dynamieken (Mohr 2006)
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Welke huidige relevante subsystemen kan men
onderscheiden binnen de organisatie en wat zijn hun
eﬀecten?

schreven, tot en met het inroepen van de wettelijke
basis voor de beroepsethiek van de psycholoog als
coach. Vrijwillige deelnemers konden weliswaar
van groep veranderen maar de meesten bleven in
de aanvankelijke groep.
Het eerste onderzoeksluik moest informatie verschaffen over wat de deelnemers in een jaar wensten te leren. Via een evaluatieformulier werd de
focus gelegd op de ervaren resultaten die via cluster analyse werden uitgefilterd. De coachees leidden teams van 4 tot 24 werknemers. Ieder van hen
had kunnen studeren maar de helft koos voor het
Duitse ‘Duales Bildungssystem’ (leercontract: in het
bedrijf werken en een dag per week naar school
gaan). De andere helft had een hogere opleiding.
De verhouding man/vrouw was 50/50, de leeftijd
van 29 tot 54 jaar. De onderneming is een traditionele, lokale serviceprovider voor privé- en bedrijfsklanten die na een economisch en financieel
turbulent decennium door een grotere trust met
overheidsconnecties werd overgenomen.

Systemic Transactional Analysis Coaching
Mohr deed in 2006 al een onderzoek naar groepscoaching waaruit bleek dat de combinatiemethodiek goede resultaten opleverde. De vraag in hoeverre deelnemers voor hen belangrijke kwesties en
problemen in de groep konden brengen kreeg daarbij de hoogste waardering: 76,5% antwoordde met
‘volledige voldoening’. 94,1% ervoer de coaching
als ‘instrumenteel’ als ze tijdens het jaar voor kritieke uitdagingen kwamen te staan. Andere voordelen waren betere samenwerking, zelfmanagement,
probleemoplossend werken en samenwerken in de
groep. Alles begint met een betere samenwerking
met de staf, en samen lastige problemen oplossen. Daarna komen de persoonlijke ontwikkelingen (rustiger zijn, andere opties vinden, nieuwe
procedurele perspectieven, minder zelfstress, meer
zelfrespect, meer inzicht in de eigen competenties
binnen de rol, doelgericht en zelfkritisch werken).
Een meerderheid benadrukte het probleemoplossend werken en implementeren. Het ging niet alleen over specifieke zaken maar ook over een ‘cultuur’ van ontwikkeling.
Bijna iedereen benadrukte de wijze van samenwerken met sleutelwoorden als vertrouwend, open en
eerlijke communicatie, discreet, ideaal aantal deelnemers, homogene groep en kritisch zijn op de

communicatie zelf. Dat daarnaast meteen adequaat
werd ingespeeld op urgente problemen telde ook
mee, net als het zowel autonoom als gezamenlijk
oplossingen vinden, leren van anderen, ondersteuning bij het nemen en doorvoeren van beslissingen
en steun voor verdere ontwikkeling.
In hun persoonlijke ontwikkeling scoorden de
deelnemers op zes dimensies: persoonlijkheid van
stafleden respecteren,
beter omgaan met crisissituaties,
feedback krijgen op eigen gedrag,
verandering binnen de organisatie aankunnen en
beseffen wat een rol als manager op het werk en
als partner of ouder thuis inhoudt.
Het programma liep een jaar en wat in die tijd
groeide was:
de bereidheid om verdere training te volgen,
individuele conflicthantering,
communicatieve visualisatie,
communicatie,
samen kunnen werken binnen de organisatie en
positieve ingesteldheid.
Inhouse groepscoaching bleek dus te werken, ook
om de grote ommekeer aan te kunnen waar het
bedrijf voor stond.

Deelname versus ‘empowerment’
Wat specifiek werd onderzocht was de relatie tussen ‘empowerment’ en het delegeren van verantwoordelijkheid binnen het bedrijf enerzijds en
deelname aan het coaching-programma anderzijds.
Eerst werd een analyse gedaan met behulp van
de QCA om uit te vinden in hoeverre deelname
aan een coachinggroep professionele vooruitgang
beïnvloedde. Onafhankelijke variabelen waren de
duur van deelname en aanwezigheid. Deze werden
afgezet tegen een verantwoordelijkheidsmeting,
een variabele die werd bepaald door het management en de HR afdeling, los van de coaching. De
gehanteerde drie niveaus: van conventionele promotie naar een hogere executive positie op een
hoger hiërarchisch niveau, naar meer leiderschap
op hetzelfde niveau maar met minstens 50% meer
medewerkers, en tenslotte officieel een bijkomende
projecttaak krijgen of definitief een bijkomende
rol.
De resultaten toonden aan dat de aanwezigheidsscore en intensieve deelname in de groep zelf significant was voor meer verantwoordelijkheid krijgen.
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Wie bijna niet aanwezig was, bleek ook niet meer
verantwoordelijkheid te krijgen. Hoe vaak iemand
deelnam was in zekere mate significant: 70% deelname leidde minstens tot een keer meer verantwoordelijkheid krijgen terwijl wie voortdurend
aanwezig was, dit meerdere keren aangereikt kreeg.
De duur van de deelname woog minder door, wie
70% haalde, kreeg éénmalig bijkomende verantwoordelijkheid, maar wie 100% deelnam kreeg dit
meerdere keren. Consistent een jaar deelnemen
bleek doorslaggevend te zijn. Meer dan een jaar
coaching droeg niet significant bij.
Andere onafhankelijke variabelen (geslacht, afdeling, ervaring enz.) werden gecheckt maar de deelnamefactor bleef veruit het meest significant.
Achteraf bekeken is dit, gegeven dat de groepen
gesloten waren, interessant omdat dit nauw samenhing met de onafhankelijke beslissing van een
derde partij: al dan niet delegeren. Mensen die actief bezig zijn met ontwikkelingsprocessen via coaching en er ook voor anderen zijn, komen sneller
in aanmerking voor meer verantwoordelijkheid.
Het verband tussen deelname, inzet en meer verantwoordelijkheid is misschien niet het fundamenteel oorzakelijke verband. Mensen die zich binnen
de coaching engageren zullen dat mogelijk elders
ook doen. Toch blijft het interessant dat deelname
aan, inzet tijdens en ‘empowerment’ na de coaching
zo sterk gecorreleerd zijn.

Wat werkt in coaching groepen?
De vraag wat werkt bij coaching in een groep roept
meteen een andere vraag op: wat maakt dat deze
managers hun eigen tijd investeerden in coaching?
Hiervoor kregen alle deelnemers een vragenlijst
met vragen over wat voor hen interessant was geweest. Binnen de voorziene termijn van drie weken gaven 38 deelnemers een gedifferentieerd antwoord: 106 in totaal die 403 beschrijvende items
opleverden. Inhoudsanalyse op basis van frequentie
en polariteit liet zien hoe vaak een term werd gebruikt.
Daaruit bleek hoe verschillend de ervaring was per
individu. Wat een deelnemer meenam bleek persoons- en functiegebonden. Er waren items die
door meerdere personen werden vermeld: de wijze
van samenwerking scoorde 24,5%. Als daar termen
als samen werken, wederzijds ondersteunen, team,
netwerken en groep bijkomen, blijkt dit item zelfs
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het meest significant. Daarna volgde leiderschap.
Zes velden tekenden zich af, hierna in orde van
grootte uiteengezet. Nota: tijdens praktijkgerichte
interventies refereerde de coach wel voortdurend
aan de theoretische basis.
Basis-concept van de coaching-groep
Het basisconcept en de groepscoaching zelf worden als centraal thema aangehaald door 30,22% van
de deelnemers. Speciale nadruk werd gelegd op de
fundamenteel professionele aanpak die leren in de
praktijk mogelijk maakte. Wel verwees de coach
ook hier voortdurend naar de theoretische basis
van de procedure: alle toegepaste methodes werden
onderbouwd en uitgelegd. De aanpak werd verder
gekenmerkt doordat de facilitator specifieke individuele coaching aanbood met daarnaast ‘neutrale’
feedback vanuit het perspectief van de deelnemers en
met ondersteuning naar specifieke problemen. Een
deelnemer stelt het zo: “Omdat vaak redelijk vertrouwelijke zaken besproken worden is het essentieel om voldoende vertrouwen te hebben in alle leden van een groep”.
Inhoud en problemen
Wat de inhoud betreft, werden ‘problemen’ in
11,32% van alle antwoorden vermeld. ‘Leiderschap’ is de meest voorkomende term. Exploreren
wat dit inhoudt en hoe mensen te motiveren, leek
belangrijk te zijn.Voor groepsleden met meervoudige rollen, vooral in de marketing, leek leiderschap
een noodzakelijk kwaad maar dit bleek te evolueren naar een plezierige job als er een forum beschikbaar was waarop oplossingen voor problemen
aangereikt konden worden. Een citaat: “Voortdurend
worden er ideeën aangereikt voor beter leiderschap, op basis van vertrouwen en discretie en als begeleiding van het
ontwikkelingsproces van de executive manager.”
Algemene opzet
Een gunstige trainingsomgeving met goede faciliteiten wordt door human resource managers
meestal belangrijk geacht; daarop bevragen ze
deelnemers als het om tevredenheid gaat. Voor de
deelnemers aan de groepscoaching lijkt dit eerder
onbelangrijk: slechts 5,56% van alle reacties vermeldde dit. Zelfs dan refereerden deze nog naar de
(gecontroleerde) samenstelling van de groep, naar
de vrijwillige deelname of naar de ratio investering/doeltreffendheid. Het laatste vooral in termen
van tijdsinvestering en resultaten. Externe condities

zoals accommodatie of catering werden niet één
keer vermeld.
Rol-specifieke outputs en resultaten
16,98% van de antwoorden refereerde naar specifieke rollen, vooral leiderschaps- en marketingrollen.
Met name leiderschapsproblemen kwamen binnen
de groepen regelmatig op tafel, maar ook meer
praktische zaken, bijvoorbeeld als het over marketing ging. In de antwoorden kan men het volledige
leiderschapsproces terugvinden, beginnend met
het aanvaarden en invullen van de leiderschapsrol.
Vermeld werd met name de verwevenheid van de
professionele en de leiderschapsrol net als iemands
eigen rol binnen het bedrijf. Andere rolgebonden
resultaten waren modern, ontwikkelingsgeoriënteerd leiderschap, het initiëren en implementeren
van een vorm van leiderschap of op individuele basis
kennismaken met leiderschapstechnieken. Ondersteunend zijn daarbij het ontwikkelen van human
resource en economiegericht denken en handelen.
Competent zijn in de verschillende rollen houdt
ook stress management in, probleemoplossend
werken en het beter evalueren van de eigen persoonlijkheid. Leiderschapstheorieën dienen geïmplementeerd te worden, situaties waarbij een al dan
niet delicaat gesprek met werknemers aangewezen
is, vragen om een gestructureerde aanpak, indien
nodig via simulatie. Onder rolspecifieke outputs
vallen ook ideeën rond personeelsmanagement of
hoe omgaan met lastige medewerkers of klanten,
net als het beter organiseren van de eigen afdeling.

problemen lijkt ook belangrijk. Dit gebeurt doordat de groepsleden zelf met vragen uit de praktijk komen maar ook door de actuele management
onderwerpen die de coach aanbrengt. 3,77% legt
de nadruk op nog andere kwaliteitsaspecten van de
output: “Haalbare resultaten worden zeer snel bereikt en
de probleemoplossende benaderingen waren nieuw”. De
individuele aanpak scoort hoog: iedere deelnemer
kreeg oplossingen op maat aangereikt en de probleemoplossende input voor leiderschapsproblemen is individueel en overdraagbaar. Citaat: “Het
vergelijken van aantekeningen had een positief effect op
veerkracht en frustratie tolerantie en daarom op de gezondheidstoestand van de executive managers.”
Systeem- en corporate cultuurgebonden
variabelen
Deelnemers halen deze categorie vanwege het bewezen effect aan als een van de belangrijkste in
20,75% van de antwoorden. Enkele typische citaten: “Binnen het bedrijf begonnen zich ook informele
netwerken te vormen waardoor problemen die tijdens routinejobs opdoken sneller en dus meer doeltreffend opgelost
werden, iets waar iedereen voordeel bij had.” Ook: “Er
is meer en meer begrip voor de problemen en noden van
andere onderafdelingen.” Verder: “Er komt meer begrip,

Output qua kwaliteit en haalbaarheid
Al met al blijkt 15,09% van de antwoorden naar
een beoordeling van de kwaliteit van de output te
verwijzen. ‘Gezamenlijke outputs’ werd in 11,32%
van de antwoorden vermeld met daarbij eenvoudige trefwoorden zoals ‘hulp’, ‘hints’ of ‘voorstellen’.
Meer emotionele effecten (‘stoom afblazen’), of
verduidelijkingen, die hierboven al vermeld werden, komen ook hier weer terug. Meer in detail:
specifieke voorbereiding op situaties, groeiende
kennis en meer theoretische bagage. Deelnemers
zijn blijkbaar in staat te focussen op de nieuwe
structuur en nieuwe samenwerkingsconcepten in
plaats van traditionele werkwijzen in stand te willen houden of te verwijzen naar de ‘goede oude
tijd’. De focus ligt duidelijk op het opbouwen van
iets nieuws. Werken in het hier en nu met actuele
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een gevoel van solidariteit binnen het bedrijf, dat de afdelingsorganisatie overschrijdt.” Een van de vermelde
gevolgen reikte zelfs tot in de privéwereld: “...gewicht van de schouders van de privépartner.” Tenslotte:
“Individuele problemen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, er kan ook op een andere manier
mee omgegaan worden.” De communicatie rond dit
veranderingsproces (invoering van nieuwe teamen groepsstructuren) werd dus begeleid en verder
uitgewerkt tijdens de groepscoaching, want: “Hoe
beter elke afzonderlijke executive manager getraind wordt,
des te hoger is de kwaliteit van de staf.”

Groepscoaching en korte termijn counseling
Wat opviel bij de analyse van de resultaten was
dat deze overeenkomen met die van korte termijn
counseling. Toen De Shazer (1990) het werk van
Milton Erickson onderzocht, vond hij zeven strategische clusters waarbij in het zevende een reeks
niet te vergelijken methodes verzameld werd die
wel 45% van alle casestudies omvatte. Dat was dus
een probleem. Het aantal categorieën verdubbelen
helpt niet want opnieuw omvatte de laatste cluster
nog altijd 35% van alle cases. Dit toont aan dat het
individuele patroon, dat ook bij groepscoaching
voorop staat, significant is. Ligt de nadruk meer
op groeps- en teamwerk dan komen resultaten
meer overeen met die van consultantstraining, waar
groepssamenhang doorslaggevend is voor het succes van de training, maar ook daar gelden vertrouwen, discretie en impliciete (want niet vermelde
zaken) als actieve steun, met echte problemen werken, reviewen en het mobiliseren van hulpbronnen.
De overeenkomst met korte termijn counseling
geldt ook voor relatievorming en het pedagogisch
aspect van management en leiderschap.

als een brede methodologische competentie, zeker
wat betreft pedagogiek en groepsdynamieken.
Samenhang blijkt essentieel te zijn: als een van deze
zes elementen ontbreekt, zal succes uitblijven omdat de doeltreffendheid zo individueel is. Alleen als
interventies van de coach gaan over concrete situaties levert dit resultaat op.
Kunnen verbinden met wat op de werkvloer gebeurt is fundamenteel.Werken met de praktijk leidt
tot meer leiderschap en beter management. Handson leren lukt maar dank zij die bescherming, omdat coaching gaat over hoe jezelf te ontplooien.
Technieken komen op de tweede plaats. Alleen wie
als coach zorgt niet in conflict te komen met de
aanwezige rollen kan dit aan en: alleen een gecertificeerd psycholoog is wettelijk gebonden tot discretie. Ook fundamenteel is dat er structureel professionele diversiteit is. Als de coach competent is
én naar de praktijk én de methode én de theorie én
het persoonlijke, kunnen de managers stapsgewijs
integreren. De groepsleider dient al deze perspectieven te kunnen beheren en ja, dit is veeleisend en
veelomvattend.
De competentie van de coach zelf is dus doorslaggevend. Hij moet alles aankunnen en ook de
bedrijfscultuur voortdurend meenemen in al zijn
dimensies. Alleen zo kan hij binnen een afgebakend
tijdsbestek met de deelnemers tot gepaste oplossingen komen waarbij hij altijd de nodige afstand weet
te bewaren om tunnelvisie te voorkomen.

Noot
1 Vermits dit een ingekorte versie is van het artikel, werd enkel
achteraan de literatuurlijst opgenomen. Er staan in deze versie
geen referenties in de tekst zelf. Het oorspronkelijk artikel van
Mohr werd gepubliceerd in de IJTAR, 1, 2014.

Geraadpleegde literatuur
De complexe context
Hoe in deze complexe context werken met systemische TA?
Voor alles dient de leeromgeving bescherming
te bieden. Alle aspecten van werk en privéleven
dienen aangebracht te kunnen worden maar ook
specifieke managementkwesties. Daarmee werken
is alleen weggelegd voor hoog gekwalificeerde
coaches met psychologische expertise. Kennis van
(wetenschappelijke) vakliteratuur over leiderschap
en managementevolutie dient up to date te zijn net
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TA Psychotherapie: bewezen effectief in Nederland!
De Viersprong in Halsteren werkt al 35 jaar met TA
Moniek Thunnissen

U kunt hieronder een verslag lezen over drie
Nederlandse onderzoeken van de afgelopen 15
jaar, die elk bewijzen dat TA in psychotherapie effectief is. Deze wetenschappelijke onderzoeken
werden gedaan vanuit de Viersprong, centrum
voor psychotherapie, in Halsteren. Het programma voor drie maanden Kortdurende Klinische
Psychotherapie, KKP, bestaat bij de Viersprong
al meer dan 35 jaar met altijd de transactionele
analyse als behandelmethode. In dit programma worden patiënten met persoonlijkheidsstoornissen behandeld met een combinatie van
groepspsychotherapie en een reeks non-verbale
therapievormen zoals creatieve therapie, bewegingstherapie, boogschieten, poppenspel en
poppen maken. Daarnaast werkt De Viersprong
met sociotherapie: alles wat zich in het woonhuis, in de vrije tijd binnen en buiten het centrum
afspeelt. Patiënten maken aan het begin van de
behandeling een contract dat fungeert als leidraad voor de drie maanden behandeling; aan
het einde wordt geëvalueerd of ze hun contract
vervuld hebben.

Wat volgt is een uiteenzetting over drie onderzoeken waarin de effectiviteit van de TA behandeling is onderzocht en vergeleken met andere
behandelingen. Zoals in de EATA conferentie in
Rome werd besproken door Omar Gelo, associate Professor voor Dynamische Psychologie aan de
Universiteit van Salento (Italië), is er een hiërarchie
aan te geven in onderzoeksvormen, met oplopende bewijskracht van 1 tot 5. Een meta analyse van
Wie is Moniek Thunissen?
Moniek Thunnissen is psychiater en TSTA psychotherapie. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk voor
psychiatrie, psychotherapie, supervisie en consultatie en geeft trainingen en cursussen, o.a. voor de TAacademie in Soesterberg.

32

STROOK P24 SEPTEMBER 2015

Randomised Clinical Trials staat helemaal bovenaan en een naturalistische studie onderaan. Van de
onderzoeken die ik hier wil bespreken is de eerste
een Randomised Clinical Trial (trede 4 in de hiërarchie), de tweede een naturalistische multicenter
studie (trede 2) en de derde een case-controlstudie
(trede 3).

Randomised Clinical Trial: trede 4
In mijn promotieonderzoek vergeleek ik de effecten van twee vormen van nabehandeling na de drie
maanden KKP. Al langere tijd vroeg ik me af hoe
het patiënten verging na hun behandeling: vaak zagen we een grote verbetering tijdens de klinische
fase, maar daarna gingen de patiënten weer naar
huis. Zouden ze erin slagen om de in de kliniek
bereikte veranderingen door te zetten in hun leven
thuis? We interviewden in een pilot-studie eerst 13
ex-patiënten en constateerden dat velen van hen
behoefte hadden aan een vorm van nabehandeling.
We besloten deze op te zetten, omringd door een
gedegen onderzoek in de vorm van een Randomised Clinical Trial waarbij we patiënten at random (via loting) indeelden in twee groepen die elk
een andere vorm van nabehandeling kregen.
Enerzijds was er de experimentele nabehandeling:
een half jaar lang een namiddag in de maand in de
periode tussen drie en negen maanden na de klinische behandeling. Deze middagen waren gericht
op re-integratie: hoe kan je de in de Viersprong bereikte veranderingen een plaats geven in je sociale
leven en je werk? De middagen hadden een cursusachtige opzet en werden gegeven door trainers van
buitenaf.
Daarnaast boden we boostersessies aan: twee terugkomdagen, resp. drie en negen maanden na de
klinische behandeling. In deze twee dagen kregen de patiënten een programma door de eigen
therapeuten van het klinische programma met als
onderdelen: sociotherapie, groepstherapie en een
non-verbale therapie.
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Afbeelding 1 eﬀectiviteit behandeling en nabehandeling De
Viersprong per cluster

Uit Figuur 1 blijkt dat mensen met verschillende
persoonlijkheidsstoornissen anders reageren op de
behandeling en de nabehandeling. Patiënten met
een cluster B persoonlijkheidsstoornis verbeteren
het meest tijdens de klinische periode, maar vallen daarna ook weer wat terug, terwijl patiënten
met een cluster A persoonlijkheidsstoornis een veel
kleinere verbetering vertonen tijdens de klinische
fase maar daarna blijven verbeteren tot ze na twee
jaar op hetzelfde niveau van klachten zitten als de
andere patiënten. Ook blijkt duidelijk uit deze figuur dat de grootste verbetering wordt behaald
tijdens de drie maanden klinische behandeling, en
dat in de 2 jaar daarna het vooral een kwestie is van
stabilisatie van de bereikte verandering (Thunnissen, 2006; Thunnissen et al., 2008).

Multicenter studie: trede 2
De uitkomsten van dit onderzoek waren verrassend. Niet alleen gaven de patiënten de voorkeur
aan de boostersessies boven de re-integratietraining: de deelname aan de boostersessies was 85%,
aan de re-integratietraining 65%. Ook bleek dat
veel méér patiënten uit de boostersessies twee jaar
later werk gevonden hadden, dan patiënten uit de
re-integratietraining. Bij de boostersessies steeg
het aantal mensen met betaald werk van 70 naar
85%, bij de re-integratietraining bleef het met 75%
gelijk. Onze conclusie was dat patiënten het veel
prettiger vonden om drie maanden na hun behandeling terug te komen bij hun vertrouwde therapeuten met wie ze zo’n grote verandering hadden
doorgemaakt, dan een, weliswaar inhoudelijk goede, training te krijgen van onbekende trainers.
Hoe effectief de behandeling was bij patiënten uit
de verschillende clusters persoonlijkheidsstoornissen, ziet u in figuur 1.
De verbetering in symptomen van patiënten met
verschillende persoonlijkheidsstoornissen werd per
cluster genoteerd.
• cluster A: meestal patiënten met een paranoïde
en/of schizoïde persoonlijkheidsstoornis;
• cluster B: meestal patiënten met een borderline
of een narcistische persoonlijkheidsstoornis
• cluster C: patiënten met een obsessief-compulsieve, vermijdende of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
• NOS (Not Otherwise Specified): minstens 10 trekken uit verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Een volgende studie was het Sceptre-onderzoek:
een multi center studie, opgezet vanuit de Viersprong, om het effect van psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen te onderzoeken. Hierbij
werden zes instellingen bereid gevonden om alle
patiënten met persoonlijkheidsstoornissen die een
psychotherapeutische behandeling kregen met vragenlijsten te volgen om het effect van deze behandeling te meten. Op die manier deden meer dan
1300 patiënten mee aan het onderzoek. Ze kregen
de behandeling zoals dat gebruikelijk was in de instelling, en zo konden zes vormen van behandeling
worden vergeleken:
• ambulant korter dan 6 maanden
• ambulant langer dan 6 maanden
• dagbehandeling korter dan 6 maanden
• dagbehandeling langer dan 6 maanden
• klinische behandeling korter dan 6 maanden
• klinische behandeling langer dan 6 maanden
In Figuur 2 worden 321 patiënten met een cluster
C persoonlijkheidsstoornis vergeleken. In de verschillende centra werden ze behandeld tijdens kortere of langere tijd. De categorieën waren ambulant
langer dan zes maanden (er werden geen patiënten
korter dan zes maanden behandeld), deeltijds korter of langer dan zes maanden, en klinisch korter
of langer dan zes maanden. In de figuur staat in de
linker kolom steeds het aantal klachten dat mensen
aan het begin van de behandeling hadden en in de
rechterkolom het aantal klachten na 12 maanden.

STROOK P24 SEPTEMBER 2015

33

slechts weinig klachten hadden, tegenover 52% uit
de andere groep. De resultaten waren onafhankelijk
van de ernst van de symptomen bij aanvang van de
studie en stonden los van de therapie-intensiteit in
de gematchte groep. Hoewel het altijd moeilijk is
om te bepalen waar het gemeten effect aan toegeschreven mag worden, aan de methodiek, de setting of de therapieduur, is dit toch een waardevol
resultaat.
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Afbeelding 2 vergelijking zes behandelingsvormen bij meerdere
instituten

Duidelijk te zien is dat de verbetering het grootste
is bij de short-inpatientkolom: dat is een groep die
voor het merendeel bestond uit patiënten die bij de
Viersprong de KPP behandeling volgden (Bartak
et al., 2010, Soeteman et al., 2011).

Ook op het EATA congres in Rome werd allerlei
onderzoek gepresenteerd naar de effectiviteit van
TA behandelingen. Hoewel de TA nog een slag te
maken heeft om aan te haken bij internationaal onderzoek gebeurt er op dit gebied veel meer dan
een jaar of 10 geleden. Het is goed te weten dat
in Nederland een klinisch TA programma bestaat
dat al meer dan 35 jaar bestaat en waarvan de effectiviteit nu in meerdere onderzoeken, gebaseerd
op verschillende methodes gevoerd, is aangetoond.
Dat is een verheugende ontwikkeling die hopelijk
inspirerend werkt.

Case-controlstudie: trede 3
Geraadpleegde literatuur
De vergelijking van de effectiviteit van de behandeling van patiënten van het TA programma met patiënten die een andere behandeling kregen, is ook
via een andere benadering onderzocht. Het is de
zogenaamde case-control studie: patiënten die aan
een bepaald programma deelnamen, bijvoorbeeld
het TA programma van de KKP, worden vergeleken
met patiënten die een andere vorm van behandeling kregen. Er werd ook hier nagegaan met welke
patiënten het na een bepaalde periode beter ging.
Dit gebeurde in een matched-controlstudie (Horn
et al, 2014). Daarbij vergeleek Horn 67 patiënten
die het TA programma hadden gevolgd met 67
andere patiënten, vergelijkbaar qua leeftijd, sekse,
problematiek, die aan een ander programma deelnamen. Dit kon een ambulant, deeltijd of klinisch
programma zijn van lange of korte duur. Uit dit
onderzoek bleek dat alle patiënten verbeterden, of
het nu een, twee of drie jaar na het begin van de
behandeling was. De patiënten van het TA programma verbeterden echter meer dan de patiënten
uit de controlegroep. Drie jaar na het begin van de
behandeling bleek 65% van de patiënten uit het TA
programma in remissie, dat wil zeggen dat ze nog
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Sari van Poelje wint EATA zilver in Rome
Examineren levert zilver op en een meedogenloos concept goud
Sari van Poelje

EATA reikt op haar jaarlijkse conferentie elke keer
opnieuw zilveren en gouden medailles uit. De
Europese TA-organisatie geeft hiermee een welverdiende strook aan leden die zich uitzonderlijk
en belangeloos inzetten voor TA. Zowel Christine
Chevalier als Sari van Poelje kregen dit jaar in
Rome een zilveren medaille voor hun jarenlange
inspanningen als senior examinator. We vroegen
Sari tussen twee workshops door wat deze erkenning voor haar betekent en naar tips voor wie
een TA-examen wil afleggen.

Gefeliciteerd! Wat betekent deze Silver Medal voor jou?
Sari van Poelje: Ik voel me heel erg geraakt en
geëerd dat ik een EATA zilveren medaille kreeg.
Zij is voor mij, maar ook voor iedereen die zoveel
tijd steekt in de examens en die daardoor zoveel
goeds doet voor de examenprocessen binnen de
TA-gemeenschap. Eén van de dingen waarop we
echt trots kunnen zijn is dit accreditatieproces. Je
ziet dat als het goed gaat, mensen op de ene manier aan hun examen beginnen, en dan gevormd,
‘forged through the fire’ echt met een TA identiteit
die verankerd is in hun persoonlijk en professioneel
leven, uit het examenproces komen.
Wat moet je allemaal doen om zo’n Silver Medal te verdienen?
SvP: In mijn geval: ieder jaar examens afnemen en
zeven keer als staflid aanwezig zijn geweest in de
Training Endorsement Workshop, de voorbereiding op het tekenen van een PTSTA-contract. Ik
leid zelf al sinds 1992 coaches, consultants en leiders op in de TA en ik heb zo al heel veel mensen
mogen voorbereiden op examens. Intact Academy
organiseert ook al 10 jaar lang een succesvolle internationale CTA/PTSTA-workshop in Budapest.
Daar wisselen kandidaten uit verschillende landen
hun ervaringen uit, en krijgen zij gelegenheid om
supervisie, mock examens, discussies en persoonlijk

werk te doen als voorbereiding op hun examen.
Ieder jaar nodig ik bekende internationale TSTA’s
uit om aanwezig te zijn, zoals Gloria Noriega, Giles
Barrow, Matthias Sell. Dat is prachtig werk om te
doen, waarvan ik ook blijf leren.
Je moeder was erbij toen jij je zilveren medaille kreeg.
Hoe was haar reactie?
SvP: Mijn moeder is nu 91 en ze is net een staafje
dynamiet. Ze reist nog elk jaar de wereld rond en
volgt ook ieder jaar een nieuwe opleiding. Nu is
ze heel erg bezig met mindfulness en met vragen
als: “kan ik nog mediteren terwijl ik wortels snij in de
keuken?” De eer in Rome was ook voor haar want
zonder haar was ik hier niet geweest.
Heb je enig idee hoeveel mensen al examen bij jou aflegden?
SvP: Ik weet het echt niet, soms komen er mensen
naar me toe die zeggen: “Jij zat in mijn examencommissie”, en dan ja, vaag, weet ik het nog. Want als
een examen goed gaat, inspireert mij de dialoog
met een kandidaat die gewoon gaat vertellen over
haar of zijn passie. Dat zijn altijd prachtige verhalen.
Wat mij vooral bijblijft is de inspiratie van de deelnemers maar daarnaast natuurlijk ook de keren dat
iemand niet slaagt. Slagen of niet is een systemisch
gegeven. Er zijn altijd meerdere factoren die samen
komen. Welke voorbereiding en opleiding hebben
ze gehad, heeft de supervisor ze ondersteund…? Ik
denk dus dat niet slagen vaak de optelsom is van
het falen van een aantal factoren.
Komt het bij het geven van de scores onder examinatoren
wel eens tot betwisting?
SvP:Wat ik heel erg bewonder in het examenproces
is dat dit soort dingen expliciet wordt gemaakt. In
een goede examencommissie stelt men ook vragen
en is er nieuwsgierigheid naar de praktijk en het
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denken van de kandidaat.Vooral als er heel uiteenlopende scores zijn op een bepaald criterium, kan
het gebeuren dat de voorzitter van de examencommissie zegt: “Wacht even want er zijn grote verschillen,
laten we transparant en hier ter plekke voor de kandidaat,
een discussie hebben over wat het verschil precies is”.

Je haalt het al aan, er is veel te doen rond de accreditatie. De vereisten voor de examens worden ook regelmatig
aangepast. Evolueren deze naar meer onderzoek?

SvP: Ja, dat is zo. In een aantal landen is die tendens al heel erg sterk aanwezig, bijvoorbeeld in
Italië. Dat komt omdat de TA-verenigingen hier
merendeels door de staat geaccrediteerde opleidinExamineren is puur vrijwilligerswerk en vraagt veel ingen tot psychiater en psychotherapeut geven. Dus
zet.Toch blijf je ervoor gaan.Wat drijft je?
zeker in het veld van de psychotherapie is er een
sterke behoefte aan onderzoek. Mensen streven
SvP: Ik heb een heel specifiek idee over wat het
in Italië naar academische erkenning omdat ze als
betekent om PTSTA en TSTA te zijn. Ik denk dat
staats geaccrediteerd instituut de verplichting hebwanneer je PTSTA of TSTA wordt, je niet alleen
ben één keer om de drie maanden een publicatie
een vliegbrevet krijgt, een licentie om opleidingen
uit te brengen. Ze moeten laten zien en aantonen
en supervisie te geven binnen de TA-wereld, maar
dat ze onderzoek hebben
dat je vanaf dan ook deel uitgedaan en dit publiceren.
maakt van het leiderschap van
Slagen in het CTA-exa men is
Ik denk dat dit voor de
de internationale gemeeneen aan te leren techniek.
velden organisatie, eduschap. Voor mij moet je dan
catie en counseling ook
bereid zijn om ten dienste
wel belangrijk is maar niet zo van levensbelang als
van die gemeenschap taken op je te nemen. Dus
voor psychotherapie nu. In Engeland zie je nu ook
alles wat ik doe, binnen de TA, doe ik vanuit mijn
een tendens om accreditatie via een universiteit te
gevoel van leiderschap voor de hele gemeenschap,
zoeken. In Nederland is het nog niet zo ver, maar
niet alleen als leider van mijn eigen instituut.
dat kan nog komen.
In hoeverre leeft dat onder al de examinatoren?
In welke mate zou dit drempelverhogend kunnen zijn om
meer TA-onderzoek te gaan doen?
SvP: Ik denk dat de examinatoren heel duidelijk
een gevoel hebben van gedeelde verantwoordelijkSvP: Het hangt ervan af hoe je onderzoek ziet. Als
heid voor het creëren van een gemeenschap van
je ervan uit gaat dat ieder onderzoek om nieuwsexcellentie binnen de TA.
gierigheid vraagt, dan is dat de start van alle research. Je krijgt een vraag van een klant of vanuit de
Je doet dit al zo lang. Heb jij de manier waarop TAliteratuur of er komt bij jou een vraag op waarbij je
examens worden afgenomen zien evolueren?
denkt: “ik weet het antwoord niet, al je vorige ervaringen
geven er al evenmin een antwoord op en de concepten pasSvP: Ik ben met TA begonnen in 1988 met mijn
sen eigenlijk ook niet.” Als je vanuit dit gegeven start,
opleiding bij Erika Stern. Het was voor mij toen
dan is alles wat je daarna doet onderzoek. Je gaat
evident dat ik voor een CTA zou gaan en daarna
dan op zoek door mensen te interviewen of door
voor PTSTA en TSTA. Dus dank aan mijn familie
aan collega’s te vragen: “Hoe doe jij dat dan?”. Of je
voor dit levensscript. Ik weet nog dat Erika mij vergaat kijken in de literatuur en dan heb je literatuurtelde dat er vroeger helemaal geen examens waren.
onderzoek. Of je checkt: “Goh, doe ik het eigenlijk
Er was een grandfathering/mothering-systeem. Als
wel zo goed met mijn klanten…” en je doet een voorje lid was van de ITAA, kon één van de ‘hotemetometing en een nameting. Ook dat is al onderzoek
ten’ je zien werken en zeggen: “Je wordt nu opleider,
want een geformaliseerde vorm van nieuwsgierigje bent goed genoeg”. Men keek waarschijnlijk of je
heid en dan nog hou je er de elementen van Vrij
persoonlijk geïntegreerd genoeg was om opleider
Kind in die erin horen te zitten. De grootste onderte zijn en of je in staat was om TA-concepten uit te
zoekers zijn mensen die voortdurend nieuwsgierig
leggen en te ontwikkelen. En volgens mij zijn dit
zijn: dat is de enige echte basis voor goede research.
nog altijd de drie basiscriteria, alleen hebben we
Je kan natuurlijk ook onderzoek doen vanuit Kritihet nu geformaliseerd.
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sche Ouder: “Je moet aan bepaalde vereisten voldoen, je
moet dit, je moet dat...”, of: “Nu gaan we eindelijk écht
TA doen volgens zus of zo…”. Dan is het begrijpelijk
dat mensen heel erg schichtig worden naar zelf onderzoek doen: je moet je opeens aanpassen aan een
systeem dat je zelf niet ontworpen hebt.
De keynote-sprekers in Rome hebben duidelijk een lans
gebroken om meer degelijk onderzoek te doen en daarmee
meer naar buiten te komen. Sommigen zijn van mening
dat TA dit niet nodig heeft om haar meerwaarde te bewijzen.Wat is jouw visie?
SvP: Ik ben van het organisatieveld, dus ik kijk naar
het businessmodel van TA. Het hangt ervan af wat
je waardeert als ‘return on investment’. Je kan bijvoorbeeld zeggen: voor mij zit de meerwaarde van
mijn werk in wat ik met klanten doe. Als het leven
van mijn klanten beter wordt, dan heb ik al genoeg
teruggekregen, dan klopt het evenwicht in de uitwisseling. Ik stop er jaren aan studie in en wat ik
terugkrijg is dat ik de wereld een beetje beter maak
en dat mijn klanten wat gelukkiger zijn.
Waar we het bij onderzoek over hebben is een
verandering van het paradigma. Als iemand daar
nu aan toevoegt: we doen onderzoek en daardoor
hebben we meer kans op erkenning, meer interesse
van de verzekeringsmaatschappijen in het psychotherapieveld, en een breder publiek, kan ik me dat
ook heel goed voorstellen.
De keynote spreker in Rome, Mc Leod ziet specifiek in
het organisatieveld een dreiging om concurrenten van mekaar te worden. Hoe zie jij dat?
SvP: We zijn altijd collega’s en concurrenten van
elkaar, – ‘concollega’s’. Als opleider moet je accepteren dat je je eigen concurrenten opleidt, en
hopelijk wordt hij beter dan jij. Dat is de dienst
die je bewijst als opleider binnen de TA. Je moet
jezelf dus steeds vernieuwen om dat bij te houden. We moeten oppassen om geen nieuwe elite
te creëren. In 1980 was er een TA-elite van heel
goede practitioners. Ze hadden een soort goeroestatus, met alle overdracht van dien. Als je vandaag
zou zeggen: onderzoekers worden de nieuwe elite,
dan creëer je een nieuw soort goeroe waardoor je
weer een afgesloten wereld creëert. Het enige waar
we voor moeten zorgen is dat onderzoek iets is en
blijft voor iedereen. Daarom heeft Mark Widdow-

Wie is Sari van Poelje?
Drs. Sari van Poelje is een internationaal adviseur,
executive coach en trainer. Zij is de directeur van INACT. Met kantoren in Boedapest en Göteborg en geassocieerde kantoren in Antwerpen, Milaan en Lyon
biedt IN-ACT executive coaching, management
consultancy en ICF geaccrediteerde opleidingen
aan voor coaches, adviseurs en leiders. Sari heeft
30 jaar ervaring met coaching en consulting voor
managers en directeuren in een multinationale zakelijke omgeving. Ze vervulde senior director rollen
in verschillende internationale bedrijven zoals KLM,
EMI Music, ASML en Shell.
Sari is TSTA-O, PCM trainer, NOBCO - EMCC geaccrediteerd als master coach, master systemische teamcoaching en is momenteel bezig met het behalen
van haar ICF MCC en het schrijven van haar promotieonderzoek. Haar passie is het co-creëren van
organisatorische veranderingen en team agility.

son een medaille van EATA gekregen - omdat hij
research heel toegankelijk maakt. En dat is wat TA
moet hebben.
Mark pleit er ook voor dat veld-overschrijdend te doen.
SvP: Ja, als je het hebt over individuele TA-concepten, dan kan je dat veld-overschrijdend doen, want
in feite is het zo dat we in ieder veld gebruiken
wat er in ‘TA Today’1 staat. Iedereen gebruikt ‘egostates’, ‘transacties’, ‘games’ en ‘script’. Het is wel zo
dat er binnen ieder veld een aparte toepassing is
en een eigen conceptueel kader. In het organisatieveld hebben we naast de individuele concepten een
systemisch conceptueel kader. We werken ook met
grenzen, rollen, groepsdynamiek, persona, imago…
Dat geeft een heel andere kijk op de werkelijkheid en ik vind dat we die verschillen ook moeten
erkennen.
Als je meer onderzoek wilt zien, bijvoorbeeld in het examensysteem, vereist dat dan ook iets anders van opleiders?
SvP: Niet alleen van de opleiders, ook van kandidaten. Mensen hebben de neiging dit moeilijk
te maken terwijl het in wezen eenvoudig is. Wanneer je een casestudie schrijft doe je eigenlijk al
onderzoek. Iemand beschrijft: “dit was de situatie in
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Mensen die niet conceptueel meedogenloos zijn,
schieten een schot hagel naar de klant, gebruiken
alle concepten tegelijk om te kijken wat er mis
is met de klant en dat maakt hun interventieplan
ongericht. Zo van: het zal wel een transactie, een
game, een racket, of iets anders zijn. De klant ‘heeft’
opeens alles, een beetje alsof je een medische bibliotheek aan het lezen bent en denkt dat je alle
Hoe kunnen we de concepten die we nu hebben, op een
ziektes hebt die op aarde bestaan. Ik denk dat onvalide en betrouwbare manier meten en dat verspreiden?
derzoekers, meer dan andere mensen, weten dat je
conceptueel meedogenloos moet zijn. Je pakt één
SvP: Ik ben zelf in een ver verleden docent aan
concept en dat breng je tot het logische einde en
de Universiteit geweest dus onderzoek is ook een
dan heb je een bewijs of
wereld waarin ik thuis ben.
Maar ook daarin moet je
Onderzoek is een geformaliseerde een tegenbewijs van je
hypothese. Eigenlijk moet
verschil erkennen. Er zijn
vorm van nieuwsgierigheid.
een goede practitioner dat
mensen die heel goede pracook doen, dus het verschil
titioners zijn en dat moet
tussen een goede practitioner en een onderzoeker
ook vooral zo blijven. Niet meer maar ook niet
is niet zo groot als mensen zouden kunnen denken.
minder dan mensen die conceptueel vernieuwend
zijn. Of mensen die niet conceptueel vernieuwend
Er zijn heel veel verschillende scholen in de TA die alzijn maar conceptueel onderzoekend zijn. Dat zijn
lemaal hun eigen invalshoek hebben. Bemoeilijkt dat de
andere competenties, een ander soort energie en
stap naar veralgemeenbaar onderzoek?
een andere aanpak.
het begin toen ik bij de klant binnenkwam, dit was mijn
analyse, uit de analyse volgde deze probleemdefinitie en
interventies, dit is het eindresultaat.” Dus het enige wat
je hoeft in te bouwen om van een CTA ook echt
een onderzoek te maken, is een voor-en nameting.
Met telkens hetzelfde instrument.

Is nieuwsgierigheid alleen voldoende?
SvP: Je moet conceptueel meedogenloos zijn. Dat
betekent dat je vanuit één concept denkt en daaruit de logische gevolgtrekking maakt. Geslaagde
casestudies zijn als een kogel – ze bevatten een
TA-probleemdefinitie en uit die probleemdefinitie
komt een TA-diagnose en een TA-interventieplan,
waarmee je het contract realiseert.

SvP: Vernieuwing komt voort uit frictie, dus je
hebt heel veel verschillende interpretaties nodig
om vooruitgang te boeken en de ontwikkeling van
nieuwe concepten te krijgen. Het is juist goed dat
er verschillende ideeën zijn, zolang ze maar expliciet zijn. Kijk eens naar al de verschillende scholen
binnen TA, hoe komt dat? Dat komt omdat de basisgedachte over hoe verandering verloopt, anders
is in elk van deze scholen. Zo heeft de Cathexis-

Net als Sari van Poelje kreeg ook Christine Chevalier voor haar inspanningen als Senior Examinator een Zilveren TA-medaille in Rome.
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school als basisprincipe: de Volwassene versterken.
De Redecision school daarentegen zegt: je moet
terug naar het Kind. Dat zijn heel verschillende
manieren van denken over hoe verandering duurzaam blijft. Het betekent niet dat de ene goed is
en de ander slecht. Wat je als goede practitioner of
onderzoeker moet doen, is heel helder zijn over de
keuzes waarmee je conceptuele denken start.
Rond zuiver onderzoek hangt toch een aura van: ‘je moet
academisch geschoold zijn en dat is niet voor mij.’
SvP: Zuiver onderzoek heeft een ander imago dan
wat Berne dacht en deed. Hij gaf zijn San Francisco seminars en iedereen kon van de straat gewoon naar binnen lopen. Berne zijn standpunt was:
je moet je klanten opleiden in TA zodat ze zelf een
taal hebben om zichzelf te begrijpen en de wereld om hen heen een beetje te veranderen. Het
was een radicale psychiatrie. En dat mogen we niet
verliezen. Als onderzoeker ga je in de academische
wereld bijna onvermijdelijk naar het bewaken van
kennis. Je krijgt dan intellectueel eigenaarschap, en
dan zie je dat er meer geheim ontstaat rond het
verspreiden van die kennis. Dat is een heel ander
paradigma dan waarmee Berne startte. In de wereld
van vandaag weten we dat het delen van kennis
meer partnerschap creëert dan het academisch copyright hebben over intellectuele eigendomsrechten. Hoe meer je intellectueel eigendom deelt, in
‘clouds’ en ‘sharing’ en wat nog meer, des te meer
aantrekkingskracht TA heeft. Het probleem is niet
dat je van pragmatiek naar onderzoek gaat. Het
probleem stelt zich als je van pragmatiek naar ‘old
school’ onderzoek gaat waarin je alles doet om je
kennis te bewaken, in plaats van ze te verspreiden.

Kan je concreet zeggen hoe jij dat aanpakt in organisaties?
SvP: Ik heb nu een jaar of drie onderzoek gedaan
naar team agility. Ik heb dat onderzoek zelfs vóór
de publicatie verspreid wat voor sommige mensen idioot is om te doen. We zijn nu bezig om de
app te maken, en zodra de app beschikbaar is, kan
iedereen het researchconcept downloaden en het
onderzoek zelf doen. Dan komen de data in onze
grotere database waardoor wij wereldwijd een internationale database hebben van die bedrijven die
beter presteren dan anderen op het vlak van winst,
patenten en performance.
De old school meerwaarde van een organisatie is
uitgedrukt in louter winst. Heel veel mensen denken dat aandeelhouderswaarde een ding is maar je
kan aandeelhouderswaarde evengoed zien als een
bijdrage aan de maatschappij of aan de stakeholders.
Performance heeft te maken met mensen, en voor
performance hebben we een hele simpele definitie
genomen: de omzet gedeeld door het aantal mensen in de organisatie. Als je dit zo hanteert, kan je
zien welke organisatie het beter doet dan andere,
welke er tussenin zit en welke minder goed scoort
ten opzichte van de competitie in hun eigen domein. Ik heb nu een onderzoeksmodel gemaakt
waarin je vier dimensies en acht factoren hebt inzake team agility en we kijken dan naar het verschil
in performance tussen organisaties met veel en met
weinig agility.
Interview door Tin Vanderhoeven

Noot
1 TA Today, Stewart I. & Joines V., (2012).
TA Today, Lifespace Publishing.

Welk woord zou dan gepast zijn voor die andere manier
van kennisverspreiding?
SvP: Misschien is het nieuwe woord dat van toepassing is ‘co-creatie’ van kennis. En dat betekent
dat je iedereen bij je onderzoek kunt betrekken.
Stel dat mensen vanuit een kerngroep een concept
zo kunnen vertalen dat het een onderzoeksinstrument wordt en dat je dat onderzoeksinstrument
dan deelt met iedereen die het wil gebruiken, zodat
iedereen onderzoek doet. Dat is de nieuwe vorm
van co-creatie van kennis. ‘New school’ onderzoek
co-creëert met alle belanghebbenden.
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Servaas van Beekum: waarschijnlijk zullen we het nooit weten!
Interview met Servaas van Beekum die recent de EBMA ontving voor 3 van zijn artikelen:
1 The Therapist as a new Object, TAJ 2005; 35(2):187-191
2 The Relational Consultant, TAJ 2006; 36(4):318-329
3 Supervision as a Metamodality and Multiarea Activity, TAJ 2007; 37(2):140-149

Servaas van Beekum won de Eric Berne Memorial
Award 2015 voor zijn werk over de onbewuste
processen die van invloed zijn op het werk binnen alle velden van de Transactionele analyse. De
EBMA erkent het schrijven en publiceren van oorspronkelijk en significant creatief werk dat een
belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling
van TA. Strook interviewt hem per skype.

Gefeliciteerd met je EBMA!
Servaas van Beekum: Ja dank je wel, het was ook
wel een mooi moment tijdens de conferentie.
Heel warm, iedereen klapte. Ik was aangedaan en
de mensen waren ook geraakt door wat ik te zeggen had. Ik heb vooral gesproken over Berne, over
schrijven en over ideeën ontwikkelen. Het was
heel leuk dat dat goed werd onthaald.
Hoe komt het dat je bent gaan schrijven?
SvB: Ik zag mezelf 20 jaar geleden helemaal niet als
een schrijver. Via de feedback van redacteuren van
tijdschriften leerde ik dat mijn schrijfstijl behoorlijk direct is. Ik denk dat het met cultuurverschillen
te maken heeft. Ik neem geen blad voor de mond,
en zal eerder gewoon zeggen wat anderen meer
zouden omkleden. Dat werkt in mijn nadeel, want
soms ervaren mensen dat als bot of te kort door de
bocht. En dat is het soms ook. Maar dat ik dingen
ben gaan zeggen die anderen tot dan toe nooit zo
duidelijk formuleerden, werkt denk ik ook in mijn
voordeel. Ik ben zeker niet uniek in het brengen
van het onbewuste in de Transactionele analyse: er
zijn veel meer mensen mee bezig of bezig geweest.
Ik ben wel degene die het heeft opgeschreven en
die zich daar echt over heeft uitgesproken. Dus wat
betekent die award voor mij? Ik voel me persoonlijk vereerd en heel erg gezien. Dat er deze waardering is voor de herintegratie van het concept van
het onbewuste in de Transactionele analyse, is een
doorbraak in de wereld van TA.
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Had je het verwacht?
SvB: Nee, want er waren meer genomineerden en
zo’n award is ook een beetje een politiek proces. Ja,
want ik wist dat ik genomineerd was en toen ik het
nominatierapport las, dacht ik: dit kan niet meer
stuk. Ik heb, als ik eerlijk ben, met mijn opgeblazen
ego eerder al eens gedacht: “...dat is wel een EMBA
waard”, met name over een artikel dat is gepubliceerd in 2000. In je eigen fantasie sta je dat dan te
roepen. In dat artikel, dat Strook nu liet vertalen,
ben ik in de jaren ‘90 het conceptuele denkwerk
van Berne over autonomie gaan toetsen, met de
hulp van een briljant doctoraal student, Bastianne
Krijgsman. Daaruit bleek dat er niet veel klopte
van Berne’s aannames, maar dat met de data die we
hadden er wel iets anders uitkwam. Iets heel bijzonders ook, namelijk dat autonomie niet zo zeer
door de begrippen van Berne geoperationaliseerd
kan worden maar dat het past in een ander begrippenkader, dat uit de gestaltpsychologie komt. Ik
vond het zelf baanbrekend denk- en onderzoekswerk naar het empirische fundament van Berne’s
specifieke theoretische concept.
Met de artikelen die geselecteerd zijn voor de EBMA
2015, breng je dus het onbewuste weer terug in de TA.
Wat maakt dat zo belangrijk?
SvB: Dat staat op de plaquette: For the unconscious
process, a vital contribution for all fields of application in
transactional analysis. Het bijzondere is dat de jury niet
zegt: dit is belangrijk voor psychotherapie, maar dat
ze specifiek aanhaalt dat het een hele vitale overweging is voor alle velden in transactionele analyse.
Het onbewuste blijft natuurlijk ongrijpbaar. Zeker vandaag
wil onderzoek dat alles gestaafd kan worden.Hoe zie je dat?
SvB: Het onbewuste is niet zo’n geliefd gebied juist
omdat je het niet echt kunt begrijpen, laat staan
hard maken. Je kunt er hypotheses over hebben,

er over nadenken en de dingen die je niet begrijpt
accepteren maar het is toch ook wat we liefdevol
het ‘not knowing’ gebied noemen. En waarschijnlijk zullen we het ook nooit weten. We kunnen er
wel over denken en er dingen van vinden en zelfs
een bepaalde betekenis in vinden, maar die geldt
dan wellicht in één situatie en niet in een andere.
Het is dus permanent betekenis geven aan processen zonder dat je zeker weet of het echt zo is. Dat is
in contrast met Bernes Transactionele analyse, waar
we hebben geleerd dat als je maar lang genoeg over
het psychologische niveau nadenkt, je uiteindelijk
die hele landkaart wel in beeld kan brengen. Er zijn
evenwel dingen waar dat juist niet mee kan.
Wat is dan het verschil met wat de TA tot nu toe aandroeg?
SvB: Uiteindelijk gaat het concept van het onbewuste terug naar hele existentiële posities in ons. In
de Transactionele analyse begrijpen we het script
toch voornamelijk als iets wat we opbouwen vanuit de vroege kindheid, van behoeftes die niet zijn
gezien enzovoort, en dat wordt dan een soort verhaal. Maar op het onbewuste niveau gaat het daarbuiten echt over vragen als bestaansrecht, de angst
voor het leven en voor de dood en dat soort existentiële begrippen.

die eigenlijk alles kan controleren. Freud (1925) was
daar minder zeker van en zegt in feite: ik geloof niet
in controleren, maar wel in leren. Je kan wel leren
van alle processen maar je kan ze niet controleren.
Ik gebruik daarvoor dan ook de beroemde metafoor van Freud over de rodeorijder. Zo’n man
komt achter een schot vandaan, op een paard dat
van die heftige bewegingen maakt en de man probeert er zo lang mogelijk op te blijven zitten. Freud
gebruikt dat om te zeggen: het wilde paard is eigenlijk het onbewuste. Dat gaat alle kanten op en
is niet te controleren. Het enige dat je kunt doen is
pretenderen dat je het onder controle hebt. Dat is
natuurlijk wat vaak gebeurt, dat mensen doen alsof
ze het allemaal wel begrijpen, maar uiteindelijk zijn
het toch onbewuste processen die hun eigen weg
gaan.
De ijsbergen links stonden in ‘The Relational
Consultant’ in 2006 en geven metaforisch weer
waar sinds Berne de verschillen lagen, tussen Transactionele analyse en psychoanalyse, als het gaat om
het onbewuste. De ijsbergen rechts laten de herintegratie van het concept van het onbewuste in TA
zien, zoals dat nu via de EBMA deel van de canon
van Transactionele analyse is.
Het congres in Rome ging veel over het voeren van onderzoek. Daar hoort dan wel een cognitieve aanpak bij?

Hoe kan je dat illustreren?
SvB:Berne (1947/1971) zegt:uiteindelijk is het concept van Ego van Freud, het is een ‘master of control’

SvB: Het klopt dat onderzoek doen dat bewijst
hoe de concepten uit de Transactionele analyse
werkzaam zijn en hoe effectief TA therapie kan

Afbeelding 1 Links de metaforische verschillen tussen Transactionele analyse en psychoanalyse als het gaat om het onbewuste.
Rechts laat de her-integratie van het concept van het onbewuste in Transactionele analyse zien.
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zijn, vooral de cognitieve kant voedt. Dat is belangrijk en heeft bestaansrecht. In mijn brede link
terug naar psychoanalyse zit ik aan de andere kant
van Transactionele analyse: de psychodynamische,
reflectieve en relationele diepgravende kant die
evengoed concepten uit de Transactionele analyse
gebruikt.Vergeet niet dat er erg veel onderzoek gedaan wordt aan deze psychodynamische kant. Dat
is vooral via casestudies en met meetinstrumenten
als participerende observatie, waar de data beschrijvend zijn. In contrast daarmee werkt de cognitieve
Transactionele analyse met meetinstrumenten waar
de data cumulatief en optelbaar zijn.
Je komt op 3 oktober naar Nederland om bij de NVTA te
spreken over ‘siblings’. Is het dat wat je nu vooral interesseert?
SvB: Dat klopt. De artikelen waarvoor ik de award
kreeg, dateren van meer dan vijf jaar terug. Je kan
pas genomineerd worden als er een soort van efficiëntie bewezen is. Het artikel moet ook impact
hebben gehad, er moet mee gewerkt zijn en uit
geciteerd zijn. In mijn geval was deze thematiek
10 jaar geleden tot op zekere hoogte baanbrekend.
Daarnaast interesseerde ik mij ook al in veel andere
gebieden. Ik schreef over het sibling thema al twee
keer in de Transactional analysis Journal (TAJ) en
een keer in een tijdschrift voor organisatie-advies.
Een vierde artikel verschijnt in de TAJ van januari.
Het eerste ging over erotische relaties tussen broers
en zusters.
En waar gaat je nieuwe artikel over?
SvB: Het artikel dat in 2016 verschijnt gaat over de
andere kant, de haatdragende en agressieve relaties
tussen broers en zussen. Over wat het eigene is van
de ontwikkeling tussen siblings bestaat al veel literatuur, ook mythologisch. Ik heb onderzocht hoe
het nou precies komt dat in we ons hele denkkader
zo zijn blijven hangen in de verticaliteit van ouderboodschappen en onze response daarop. Er is ook
het horizontale: de invloed van je broertjes en zusjes waarvan iedereen die er heeft, weet dat dat een
hele grote impact heeft. Het interesseert me omdat dit het verticale oedipale denken doorbreekt.
Als therapeuten en coaches gaan erkennen dat het
horizontale er ook is, verlegt dat een soort grens.
Grenzen exploreren is ook de drijfveer achter mijn
meeste artikelen. Het allereerste al, in 1990, dat ik
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samen met Willem Lammers schreef, ging over het
verleggen van de grenzen van het script naar vorige
levens. Of je daar nu in gelooft of niet maakt niet
uit, maar er zijn therapieklanten die ‘past life experencies’ hebben en daar werkten wij destijds mee.
In dat artikel beschrijven wij hoe we dat fenomeen
een plaats konden geven in de scripttheorie en het
geeft de methodologie hoe dat te doen. Me op dat
soort grenzen bewegen is wat ik het liefst doe.
In hoeverre ben je daarmee uniek?
SvB: Ik ben niet de enige die zich binnen de Transactionele analyse hiermee bezig houdt. Anderen
publiceerden daar ook al over, er wordt binnen andere werkwijzen al een jaar of 15 nagedacht, dus
dat soort denken is er wel degelijk. Net als denken
over wat er tussen broertjes en zusjes gebeurt. Ik
voel me dus wel degelijk deel van een stroming en
ik hoop ook dat het effect heeft, dat er meer komt.
Het is voor mij wel autobiografisch. Ik kom uit een
gezin met negen kinderen en dat heeft veel impact
gehad op mij. Als ik enig kind was geweest had ik
hier misschien nooit interesse in gehad.
Wie is Servaas van Beekum?
Servaas van Beekum, drs, TSTA-P, heeft een opleidingsachtergrond in humanistische, analytische en
systemische benaderingen van zowel ontwikkelingsvraagstukken van individuele als corporate cliënten.
Hij was betrokken bij de oorspronkelijke opleidingen leerlingbegeleiding/schooldecanaat, voordat
hij zich zelfstandig vestigde als psychotherapeut en
consultant, via IAS International in Haarlem.
Servaas is ex-president van zowel EATA (1992-1993)
als ITAA (1994-1995) en een ‘founding member’ van
Group Relations Nederland (1992), the European
Association for Supervision and Coaching (1995),
the Australian Association of Supervision (2002) en
Group Relations Australia (2005). Na zijn verhuizing
naar Australië (1998) was hij de training-director
aan het ‘Australian Centre for Integrative Studies’, en
werd een internationaal spreker en consultant. Hij
schreef tot dusverre zo’n 30 artikelen en hoofdstukken in boeken. Servaas is de ontvanger van de 2015
Eric Berne Memorial Award. Sinds kort is hij senior
consultant bij Aspirall (Sydney). De tekst van de acceptance speech komt in de TAJ van januari 2016.

Wat bestaat er al over ‘siblings’?

En werk je ook nog voor derden?

SvB: Er is al veel over geschreven. Baanbrekend
voor mij was Juliet Mitchell’s ‘Siblings’ (2003). In
zijn boek ‘Born to Rebel’ onderzoekt Frank Sulloway dan weer zo’n 1000 biografieën en autobiografieën, meestal van min of meer beroemde
mensen. Hij vond daarin een soort van grote lijn,
waarbij de oudste de neiging had om zich te vereenzelvigen met de autoriteit: de ouders, terwijl de
jongste veel meer de neiging heeft om daar tegen
te rebelleren. Revolutionairen zijn vaak de jongste.
Terwijl middelste kinderen een beetje een ‘lost generation’ zijn: ze worden niet gezien. Maar zelfs dat
perspectief is verticaal. Terwijl je als je dat loslaat,
kan kijken naar de heel belangrijke functie die de
middelste heeft onder de ‘siblings’. Dat soort thema’s wil ik promoten.

SvB: Recent heb ik ja gezegd tegen een vraag van
een consulting company om te gaan samenwerken
als een van de consultants. Ik kan het grotendeels
inrichten naarmate ik tijd heb, maar het houdt me
toch meer bezig dan daarvoor en mijn schrijverij
gaat onder dat tijdsgebrek een beetje lijden. Daarom heb ik toegezegd voor een jaar of drie, vier
en het schrijven komt wel weer terug. Ik zit hier
midden tussen mijn boeken en het internet brengt
alles heel dichtbij: ik kan bij elke bibliotheek over
de wereld binnenkomen. Ik heb al 20 jaar in mijn
achterhoofd dat ik nog eens een boek wil schrijven, geen verzameling van 15 verschillende artikelen, maar een boek: een samenhangend geheel. Dus
toch een item in de bucket list! Ik denk dat ik daar
nog wel tijd van leven voor heb.Volgend jaar word
ik 70 en ik kan nog steeds mee. Wel in een ander
tempo dan 30 jaar geleden, toen ik werkweken had
van 60, 70 uur. Dat is echt voorbij.

Wat ligt er nu nog voor je om te bereiken?
SvB: Ik weet het echt niet. Ik heb geen zogenaamde ‘bucket list’.
Waar word je gelukkig van?
SvB: Dat is een goede. Ik denk dat ik van steeds
meer kleinere dingen in mijn leven gelukkig word.
Dat gebeurt als je ouder wordt. Ik kreeg de award
in Sydney, waar ik ook woon. In de zaal zaten naast
de internationale conferentiegangers, ook familie,
vrienden, collega’s van het werk en: mijn 85-jarige
schoonmoeder, die een beetje dement is en die dol
is op mij, en ik op haar. Zij woont al twee jaar bij
ons in huis en daar draait mijn leven voor een groot
deel nu om: die zorgende rol te ervaren, veel thuis
te zijn. Dat ik dit zo graag doe heeft ook te maken
met het feit dat mijn eigen ouders veel te jong zijn
gestorven. Mijn schoonmoeder gaat nog wel een
tijdje mee, en ja, dat voelt ook een beetje als een
helend proces. Dat ik via haar iets kan doen met
een oudere generatie die ik anders nooit zo nabij
gekend zou hebben. Het is bijzonder en belangrijk
voor me om in die context te leven.
Mijn kinderen, die allemaal in Nederland wonen
worden ook ouder: ik word grootvader, weer iets
nieuws in mijn leven. En dat is groot! Dus er gebeurt van alles en het houdt me allemaal heel erg
bezig en ik weet niet hoe het schrijven zich daarbij
gaat ontwikkelen.

En de EBMA bij dat alles?
SvB: Dat is echt wel een opsteker. Ik was ook ontzettend trots dat deze nominatoren mij voordroegen. De eerste drie zijn zelf winnaars geweest: Bill
Cornell (US), Michele Novellino (It), en Bernd
Schmid (Du).Verder internationale collega’s: Charlotte Daellenbach (NZ), Diana Shmukler (UK),
Günther Mohr (Du), en mijn Australische peers
Kathy Laverty, Jan Grant en Mandy Lacy. Als zulke
belangrijke mensen in de TA wereld je nomineren
ben je wel heel erg gesteund. Dan kan het eigenlijk
niet meer stuk.
Interview door Bregje Spaans.
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Wat omvat autonomie echt?
Contact blijkt twee dimensies te omvatten om autonomie te genereren:
die met mezelf en die met de ander(en)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Engels in de TAJ, Vol. 30, no. 1, January 2000
Servaas van Beekum en Bastianne Krijgsman

Autonomie is TA kernconcept

Het vierde vermogen

Autonomie is een kernconcept van transactionele
analyse. Elke verwijzing in de literatuur over TA
naar groei, veranderingen van scriptbesluiten, ontwikkeling, onderwijs, genezing of analyse is gelegitimeerd als het tot autonomie leidt. De aanname is
dat elke vorm van leren is gericht op autonomie en
dat er gebruik wordt gemaakt van contracten om
dit doel aan te geven. Autonomie kan worden beschouwd als een ideale manifestatie die voortvloeit
uit axiomatische1 basisveronderstellingen binnen
transactionele analyse, zoals beschreven door Hagehülsmann (1984).
De verwezenlijking van autonomie manifesteert
zich in het vrijkomen of herwinnen van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit
(Berne, 1964/1967, p. 158), samen met een vierde
vermogen (verantwoordelijkheid) die hieraan werd
toegevoegd door latere auteurs (Bonds-White,
1995;Van Beekum, 1995).

Bewustheid verwijst zowel naar een directe zintuiglijke openheid voor waarneming in het hier
en nu, als naar een onbeteugelde intensiteit van de
gewaarwordingen en gevoelens op dat moment.
Spontaniteit heeft dan weer betrekking op vrijheid
en het vermogen om deze gevoelens en gewaarwordingen direct uit te drukken. Intimiteit verwijst
naar de mogelijkheid om openhartige, authentieke,
liefhebbende en wederkerige relaties aan te gaan.
Oorspronkelijk benadrukte het concept van autonomie louter de mogelijkheid om de individuele
autonomie te herwinnen. Meer recent begint de
maatschappelijke verantwoordelijkheid een meer
prominente rol te spelen doordat er steeds meer
vraagstukken van sociaal-politieke aard hun weg
naar transactionele analyse vinden (Hagehülsmann,
1984, p. 47).
Verantwoordelijkheid vertegenwoordigt dientengevolge het idee dat de eigen handelingen altijd
van invloed zijn op, en worden beïnvloed door een
bredere context waarbinnen men een verantwoorde houding dient aan te nemen. In dit verband
verwijst verantwoordelijkheid naar het systeemdenken.
Tot dusver is er nog geen onderzoek uitgevoerd
met het doel om deze vier gepostuleerde vermogens te testen in relatie tot het concept van autonomie.

Samenvatting
Autonomie is een van de kernconcepten van transactionele analyse. De resultaten van een zes jaar
durend Nederlands onderzoeksproject bieden nieuwe aanknopingspunten om de werkelijke betekenis
van dit concept te gaan begrijpen.
Factoranalyse2 werd gebruikt om te kijken of een bevestiging gevonden kon worden voor de hypothese
van Berne dat autonomie zich manifesteert in het
vermogen van een persoon tot bewustheid, spontaniteit en intimiteit, evenals een vierde vermogen
dat door latere auteurs wordt gesuggereerd, namelijk verantwoordelijkheid. De onderzoeksresultaten
leveren een afwijkend en interessant beeld op. De
onderzoeksdata vormen een sterke aanwijzing dat
autonomie niets meer (of minder) omvat dan goed
contact in twee dimensies.
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Wat meet de vragenlijst?
Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd in opdracht
van IAS (Institute for the Application of Social Sciences) International. Dit in Nederland gevestigde
instituut houdt zich op internationale schaal bezig
met training, supervisie en coaching, organisatieontwikkeling en management development. Een
van zijn projecten is een tweejarig intercultureel
training programma genaamd ‘Working on the
Boundary’. Dit programma is ontwikkeld voor ge-

vorderde trainers, coaches en adviseurs. Sinds 1991
neemt hier elk jaar een nieuwe groep cursisten aan
deel. De kernmethoden van het programma omvatten onder meer systeembenaderingen, gestalt,
het gedachtengoed rond groepsrelaties en transactionele analyse. Een van de belangrijkste uitgangspunten was dat deze training cursisten zou helpen
om een grotere mate van autonomie (in de zin van
de eerder genoemde vier vermogens) te ontwikkelen in hun professionele leven.
Het instituut was oorspronkelijk geïnteresseerd in
het vinden van een methode om de effecten van de
training op cursisten te meten. De trainers van het
programma waren daarnaast geïnteresseerd in de
relatie tussen het trainingsprogramma en de vooruitgang die cursisten in hun dagelijkse werk boekten vanuit het perspectief van autonomie. Voor dit
doel werd een vragenlijst opgesteld die als onderzoeksinstrument moest dienen.

De eerste stap in het researchproces bestond uit het
testen van de begripsvaliditeit van de vragenlijst met
betrekking tot de vier vermogens die hier eerder
als aspecten van autonomie werden beschreven. Dit
artikel richt zich op deze eerste stap. (De longitudinale3 aspecten van het onderzoek zullen in een later
artikel aan bod komen.) Na het verzamelen van gegevens over een periode van zes jaar werden de onderzoeksdata door een doctoraatstudent Psychologie
geanalyseerd, met ondersteuning door de Universiteit van Utrecht (Krijgsman, 1999). Aangezien de
onderzoeksdata hoofdzakelijk werden gebruikt voor
een verkennende test van de begripsvaliditeit van de
vragenlijst, luidde de centrale onderzoeksvraag: “Wat
meet het instrument in werkelijkheid?” Hieruit kwam
de volgende onderzoekshypothese naar voren: de
vragenlijst meet vier afzonderlijke vermogens die
verband houden met autonomie, namelijk bewustheid, intimiteit, spontaniteit en verantwoordelijkheid.

Bewustheid

Spontaniteit

Intimiteit

Verantwoordelijkheid

Eidetische waarneming4

Opties

Bevrijding

Houdt vast aan positie

Niet in hokje te stoppen

Onafhankelijk

Opmerkzaam

Stelt vraagtekens bij
autoriteit

Verbergt zich niet

Uit gevoelens

Respect

Houdt er eigen gedachten
op na

Geen symbiose

Drukt gedachten uit

Werkt vanuit nabijheid

Houdt vast aan eigen
gedrag

Toegang tot interne
dialoog

Speelt geen spelletjes

Aanvullend

Subjectieve interpretatie

Interpretatie

Stapt over de eigen
schaduw heen

PUUR

Actief

Creëert werkelijkheden

Kiest vrijelijk

Water bij de wijn doen

Neemt niets aan van
anderen

Voelt aan wat mogelijk is

Ontstijgt programmering

Aanmoedigend

Stelt eigen behoeften
centraal

Waarneming van het hier
en nu

Open mind

Wederzijdse vrijheid

Individuatie

Schept orde

Rebels

Geeft toestemming

Afgescheidenheid

Weet om te gaan met
complexiteit

Contact

Ruimte

Geeft blijk van iets nieuws

Stimulatie
Erkenning

Tabel 1 De vaakst voorkomende bewerkingen in de literatuur over transactionele analyse ten aanzien van de 4 aspecten van autonomie
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Wat leverde de vragenlijst op?
De vragenlijst werd ontwikkeld aan de hand van
een evaluatie van relevante literatuur op het gebied
van transactionele analyse. Bronnen waren onder
meer de Transactional Analysis Bulletin van 1962 tot
1970, de Transactional Analysis Journal van 1970 tot
1994 en zo’n 20 van de belangrijkste boeken over
transactionele analyse. Deze werden onderzocht
op beweringen over autonomie en hun toepassing.
Zie tabel 1 voor een lijst met de vaakst aangetroffen items of indicatoren van de vier vermogens.
De volgende stap was om een nadere selectie te
maken en om aan elk van deze items conceptuele
betekenis toe te kennen. Er werd een pilotgroep
van cursisten (n=20) geselecteerd. Hun selectie
was gebaseerd op het feit dat ze representatief waren voor de training populatie en vordering binnen het programma hadden geboekt: ze bevonden
zich zonder uitzondering in het tweede jaar van de
training en waren vertrouwd met zelfreflectie. De
cursisten binnen de pilotgroep werd individueel
gevraagd om elk item te bestuderen en om naar eigen inzicht de tegenovergestelde betekenis daarvan
te geven. De achterliggende gedachte was dat door
het creëren van een tegenovergestelde betekenis de
werkelijke betekenis van het oorspronkelijke item
duidelijk zou worden.

Deze methode is gerelateerd aan de persoonlijke
constructpsychologie die door Kelly (1955) werd
ontwikkeld. Bij het tegenovergestelde van het concept ‘wit’ kan iemand bijvoorbeeld denken aan
‘zwart’, terwijl weer iemand anders aan ‘gekleurd’
denkt.
De betekenissen werden verzameld en met elkaar
vergeleken. De vaakst genoemde betekenissen
werden in een lijst opgenomen. Ongebruikelijke
en minder regelmatig voorkomende betekenissen
werden uit de lijst verwijderd. Het werken met
tegenovergestelde betekenissen gaf tevens sturing aan het creëren van een continuüm5 voor elk
van de items. Op basis van deze resultaten werd
de vragenlijst samengesteld. Uiteindelijk voorzag
de vragenlijst de 24 items die naar de vier vermogens verwezen van een waardering. Elk item en de
tegenovergestelde betekenis daarvan werden vertegenwoordigd als polariteiten op een schaal van
zes punten. De respondenten werd vervolgens gevraagd om zichzelf op basis van deze schaal een
waardering toe te kennen (zie tabel 2).

74 mensen aan de slag
De cursisten die deelnamen aan het tweejarige
‘Working on the Boundary’-programma werd gevraagd om op vrijwillige basis de vragenlijst in te

Bewustheid

Spontaniteit

creëert werkelijkheden – legt beperkingen op
waarneming van het hier en nu – waarneming van het
verleden
toegang tot interne dialoog – afgesloten van interne
dialoog
weet met complexiteit om te gaan – vereenvoudigt
schept orde – schept chaos
voelt aan wat mogelijk is – statisch en star

uit gevoelens – houdt gevoelens voor zichzelf
stijgt uit boven programmering – trekt zich terug
drukt gedachten uit – houdt gedachten voor zichzelf
is onafhankelijk – is afhankelijk
open mind – vooringenomen
rebels – te meegaand

Intimiteit

Verantwoordelijkheid

moedigt aan – ontmoedigt
erkent – miskent
geeft toestemming – verbiedt
maakt contact – is geïsoleerd
werkt vanuit nabijheid – werkt vanuit afstand
respect – minachting

stelt vraagtekens bij autoriteiten – volgt autoriteiten
houdt er eigen ideeën op na – neemt ideeën van
anderen over
houdt vast aan eigen gedrag – laat de zaken op hun
beloop
actief – passief
stelt eigen behoeften centraal – schikt zich naar de
behoeften van anderen
houdt vast aan positie – laat los

Tabel 2 Voor de vragenlijst gebruikte items, inclusief hun tegenovergestelde betekenissen.
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vullen aan het begin en het einde van hun training. Op deze manier werden over een periode van
zes jaar gegevens verzameld van 74 respondenten.
Deze 74 respondenten vertegenwoordigden 69%
van de totale onderzoeksgroep, die voor 66% uit
vrouwen en voor 34% uit mannen bestond. De
deelnemers hadden een opleidingsachtergrond op
HBO-niveau (55%) of universiteitsniveau (45%)
en een werkervaring van gemiddeld 10 jaar. Alle
respondenten hadden de nederlandse nationaliteit,
hoewel de helft niet van nederlandse komaf was.
Ze varieerden in leeftijd van eind 20 tot 55 jaar.
De onderzoekspopulatie vormde een duidelijke
vertegenwoordiging van de training populatie van
het ‘Working on the Boundary’ programma en was
tevens representatief voor professionals die deelnemen aan proces georiënteerde training voor gevorderden waarin het accent op zowel de professionele
als persoonlijke ontwikkeling ligt. Het hoge aantal
academici en vrouwen binnen de onderzoekspopulatie is mogelijk echter niet volledig representatief voor de totale gemeenschap van professionele
trainers, consultants, coaches en adviseurs, om nog
maar niet te spreken van het feit dat er geen sprake
was van enige internationale vertegenwoordiging.

Van aanname naar empirie
De 24 items die de vier vermogens die verband
houden met autonomie moesten vertegenwoordi-

Cronbachs alfa-betrouwbaarheidsscore
Oorspronkelijke factor Bewustheid

.3205

Oorspronkelijke factor Spontaniteit

.6464

Aangepaste factor Spontaniteit
(1 item verwijderd)

.6614*

Oorspronkelijke factor Intimiteit

.7470*

Aangepaste factor Intimiteit
(3 items verwijderd)

.7923*

Oorspronkelijke factor Verantwoordelijkheid

.5666

Aangepaste factor Verantwoordelijkheid
(1 item verwijderd)

.4363

* Cronbachs alfa zou groter moeten zijn dan .65

gen, werden op twee manieren geanalyseerd. De
eerste stap, die we het theoretische traject noemen omdat de aannames ervan zijn ontleend aan
de theorie van transactionele analyse, omvatte een
factoranalyse2 die in de dataset naar de vier vermogens (bewustheid, spontaniteit, intimiteit en
verantwoordelijkheid) zocht met behulp van een
softwaretoepassing voor statistische analyse. De
tweede analyse methode, die we het empirische
traject noemen, omvatte een empirisch gestuurde
analyse. De empirische bevindingen in de dataset
vormden de basis voor deze analyse. Er werd een
verkennende factoranalyse uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde beperkingen of een specifieke
zoektocht naar factoren. Op basis hiervan werden
verdere onderzoeksbeslissingen genomen.

Theoretische hypothese werkt niet
Uit de factoranalyse die de dataset afzocht op de
vier vermogens bleek dat het niet mogelijk was om
een dergelijk onderscheid te maken. De vier specifieke aspecten van autonomie waren niet terug
te vinden in de analyseresultaten. De analyse wees
echter op kleine groepen items die betrekking
hadden op een specifiek vermogen (bijvoorbeeld
spontaniteit) en die een sterke correlatie met elkaar
vertoonden. Daarmee ontstond het idee dat een
betrouwbaarheidsanalyse van de items die de theoretische mogelijkheden of factoren vertegenwoordigden meer inzicht zou kunnen bieden in de manier waarop ze in de dataset waren vormgegeven.
Deze benadering leverde ook al geen bijster goede
resultaten op. Alleen de factor intimiteit kenmerkte
zich door een redelijk betrouwbaarheidsniveau van
.69 (zie Tabel 3).
Bij de overige factoren was het nodig om een aantal items uit de oorspronkelijke reeks te verwijderen die gezamenlijk de vier theoretische factoren
vormden. Maar zelfs de verwijdering van deze
items leverde niet de resultaten op waarop we hadden gehoopt. Zoals eerder aangegeven voldeed
alleen de factor intimiteit aan de statistische onderzoekseisen. Het onderzoek heeft dus niet de
verwachte resultaten opgeleverd, waarmee onze
hypothese onbewezen blijft. Het empirische traject
resulteerde echter in een aantal verrassende onderzoeksbevindingen.

Tabel 3 Cronbachs alfa-betrouwbaarheidsscore
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Twee-componenten model werkt
Een eerste verkennende factoranalyse, waarbij het
statistische programma de vrijheid werd geboden
om te zoeken naar een willekeurig aantal componenten in de dataset, wees op de mogelijke aanwezigheid van maximaal zes componenten. Na het
uitvoeren van verschillende andere factoranalyses
met de instructie om naar 2, 3, 4, 5 of 6 componenten te zoeken, bleek dat de dataset het beste
kon worden beschreven aan de hand van twee
componenten. Een nadere statistische analyse van
dit twee-componentenmodel wees uit dat de betrouwbaarheid van deze twee factoren goed was te
noemen (zelfs na een controle op uitschieters) en
dat er sprake was van een lage correlatie tussen de
twee (.201) (zie Tabel 4).
Het was met name belangrijk dat de correlatie tussen deze twee componenten niet significant was.
Als er sprake is van een lage correlatie, betekent dit
dat de twee factoren weinig gemeenschappelijke
variantie hebben en daarmee twee afzonderlijke
onderdelen vertegenwoordigen van één concept
(zoals bijvoorbeeld autonomie). Als er sprake was
geweest van een sterke correlatie, zou dit hebben
betekend dat ze teveel gemeenschappelijke variantie hadden; dit zou erop wijzen dat er sprake was
van teveel overlap in de betekenis van beide factoren en dat ze dientengevolge onvoldoende van
elkaar waren gescheiden. In dit geval was er echter
sprake van een lage correlatie en daarmee van een
minimale overlap tussen de twee componenten.
Elk hiervan kon worden beschouwd als een beschrijving van een specifiek onderdeel binnen het
totale concept.

Er tekent zich ander beeld af
Een analyse van de items die de twee componenten

omvatten resulteerde in een interessante en enerverende onderzoeksbevinding. Een analyse van de
items van component A wees uit dat deze stuk voor
stuk waren gebaseerd op aspecten van contact met
zichzelf. Items zoals:
• actief/passief,
• toegang tot innerlijke dialoog/afgesloten van innerlijke dialoog,
• er eigen ideeën op nahouden/ideeën van anderen overnemen
• houdt vast aan eigen gedrag/laat de zaken op hun
beloop
vertegenwoordigen aspecten van de manier waarop
iemand in contact staat met zijn of haar eigen behoeften, hoe iemand contact maakt of actie onderneemt of hoe iemand een positie voor zichzelf inneemt in de wereld. We noemen deze component
‘contact met zichzelf ’.
Als we kijken naar de inhoud van de items van
component B tekent zich een geheel ander beeld
af. Deze items hadden veel meer betrekking op
contact met anderen, dat wil zeggen de basishouding of aanvankelijke houding ten opzichte van
een ander tijdens de interactie met die persoon.
Items zoals:
• gedachten uitdrukken/gedachten voor zichzelf
houden,
• werkelijkheden creëren/beperkingen opleggen,
• moedigt aan/ontmoedigt,
• open mind/vooringenomen,
• erkent/miskent
vormden de kernelementen van deze nieuwe component, die we ‘contact met anderen’ noemden.

Er is een nieuwe ijking nodig
Het hier beschreven onderzoek toont aan dat de
eerdere operationalisering van het concept ‘autonomie’ van Berne in de drie vermogens bewustheid,

Cronbachs alfa-betrouwbaarheidsscore
score op t = 1

score op t = 2

Component A “Contact met zichzelf”

7623

.6885

Component B “Contact met anderen”

.7652

.6786

Correlatie tussen A en B = .201
Tabel 4 Betrouwbaarheid van, en correlatie tussen componenten A en B
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Drs. Servaas van Beekum (1946), TSTA-P, is een sociaal analist, internationale trainer en supervisor
en is als consultant actief voor diverse organisaties.
Hij is de oprichter en voormalig directeur van het
in Nederland gevestigde IAS International (Institute for the Application of Social Sciences) en de
voormalige bestuurvoorzitter van zowel EATA als
de ITAA. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van
de European Association for Supervision (EAS). Zijn
belangstelling voor onderzoek vloeit voort uit zijn
studie-ervaringen als methodologisch socioloog.
Hij is momenteel actief als consultant en supervisor
in Australië en Europa en is bereikbaar via servaasvanbeekum@bigpond.com.
Drs. Bastianne Krijgsman (1974) is na haar studie
klinische en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht geruime tijd werkzaam geweest
als trainer in de sociale werkvoorziening en de
psychiatrie. Sindsdien werkt zij als leidinggevend
docent met jongeren die vanwege ernstige gedrags- en leerproblemen uitvallen uit het onderwijs.
Hiervoor heeft zij de bacheloropleiding Omgangskunde afgerond. Zij is bereikbaar via bastianne@
stibco.nl.

spontaniteit en intimiteit en het door latere auteurs
toegevoegde vermogen van verantwoordelijkheid,
vraagt om nieuwe ijking. Eerdere discussies tussen
beoefenaars van transactionele analyse over de betekenis van autonomie kunnen, gezien de resultaten van dit onderzoek, worden gebruikt als nieuwe
input. Dit onderzoek biedt ondersteuning voor de
hypothese dat operationelisering van deze vier vermogens op basis van literatuur over transactionele
analyse waardevol is, maar niet in de betekenis die
daar oorspronkelijke aan gehecht werd. Uit de via
de empirische benadering verkregen data van dit
steekproefonderzoek bleek, dat de oorspronkelijke
vier vermogens beter konden worden beschreven
door de twee componenten ‘contact met zichzelf ’
en ‘contact met anderen’: ik en ik-jij zoals beschreven door Buber (1923/1970). Deze betekenis dicht
daarnaast ook de kloof tussen transactionele analyse
en gestalt. De onderzoeksresultaten lijken erop te
wijzen dat het TA concept ‘autonomie’ in werkelijkheid bestaat uit de twee basiscomponenten die

verband houden met het gestalt-concept ‘contact’.
Het spreekt voor zich dat er meer onderzoek nodig
zal zijn om deze bevindingen nader te analyseren.
Tot dusver voegt dit project wel nieuwe, empirische input toe aan de discussie rond de herconceptualisering van het TA-concept ‘autonomie’.

Kan dat? Autonomie zonder contact?
We willen ten slotte graag een vraag met een meer
filosofisch karakter aan u, lezer, voorleggen, namelijk: “Kan iemand autonoom zijn zonder enige vorm van
contact?”. Net zoals we grenzen nodig hebben om
vrijheid te ervaren, kunnen we misschien alleen
autonoom zijn wanneer er sprake is van contact
met anderen. Werkelijke autonomie kan betekenen
dat we onszelf volledig ervaren wanneer we ons
bewegen van contact met onszelf naar contact met
anderen.

Noten
1 Axioma: stelling, propositie, thesis, veronderstelling, uitgangsstelling.
2 Factoranalyse: een multivariate statistische techniek die voor
een groot aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal
achterliggende variabelen identificeert.
3 Longitudinaal onderzoek: bij dit soort onderzoek worden
de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een
aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal
(cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep
eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.
4 Eidetisch vermogen: het nauwkeurig kunnen produceren van
geheugenbeelden met alle details van een waarneming en
eveneens met gefantaseerde veranderingen.
5 Continuüm: in het algemeen is dit een verzameling van alle
mogelijkheden of waarden zonder onderbrekingen
NB: Het programma voor statistische analyse dat in het kader van
dit onderzoek werd gebruikt, was SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences). Zie voor meer informatie http://www.spss.com.
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Autonoom

TA academie top events 2016
Werkconferentie

School. Thuis. TA!
De leuke en lastige kanten in de samenwerking
tussen onderwijsgevenden en ouders

vrijdag 18 maart 2016
Deze bijzondere dag is bestemd voor leraren vanaf kleuteronderwijs
tot en met het hoger onderwijs. Volg het nieuws over deze
conferentie via onze Website, Facebookpagina en Nieuwsﬂits.

Open Workshop

Werken met
en in groepen
Analyse van, ontwikkeling in en
eﬀectief werken met en in groepen

do 14 en vr 15 april 2016
Van harte welkom op deze inspirerende en informatieve
dagen. De workshop met Adrienne Lee is open voor
iedereen die minimaal een TA 1-0-1 heeft gevolgd.

(The Bern
e In
United Kin stitute,
gdom)

Plaats: campus TA academie, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Meer informatie en aanmelding via de site van de TA academie

www.ta-academie.nl

Adrienne
Lee

