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Na vele jaren ons allen geïnspireerd
te hebben nemen we afscheid van de
oude Strook. Dank aan iedereen die in
de voorbije 36 jaar mee heeft gewerkt,
geschreven, en gelezen! In januari 2016
lanceren we het nieuwe TA-magazine!
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Welkom TA-magazine!

Ons blad bestaat al een hele tijd: in de lente van 1979
verscheen Strook voor het eerst als tijdschrift rond
Transactionele Analyse voor én door Nederlandse en
Vlaamse TA-professionals. Nu, 36 jaar later, nemen we
afscheid van de oude Strook en starten wij het nieuwe
TA-magazine!
Wij, als voorzitters van de NVTA en VITA zeggen
vandaag met pijn in ons hart vaarwel tegen de Strook
en … welkom, TA-magazine!
Jullie, als leden van de vereniging gaven keer op keer
tijdens jaarvergaderingen aan hoe belangrijk dit blad
voor jullie is.Tegelijk gaven jullie, ook in de recentelijk
gehouden enquête aan dat jullie het belangrijk vinden
dat ons blad professionaliseert en vernieuwt.
De gedeelde ambitie om TA in de wereld te zetten via
een professioneel tijdschrift dat een ruimere doelgroep
aanspreekt, stelt andere eisen aan het tijdschrift én de
redactie. We gaan jullie binnenkort informeren over een belangrijke wijziging in de manier waarop je ons
magazine leest. Een andere consequentie van onze ambitie is dat we het nieuwe tijdschrift een naam geven
die herkenbaar is voor niet-TA’ers. We nemen dan ook afscheid van de naam ‘Strook’ en verwelkomen de
naam ‘TA-magazine’.
We stelden Sari van Poelje als hoofdredacteur aan om de vernieuwingsoperatie van Strook in goede banen
te leiden. Zij zal samen met de nieuwe redactie de uitdaging aangaan om van TA-magazine een eigentijds
en boeiend tijdschrift te maken voor professionals in de vier TA-werkvelden.
Namens onze besturen én leden bedanken we de hoofdredacteur en de redactie voor al het voorbereidende
werk dat zij het voorbije werkjaar verrichtten, naast het ‘gewone’ werk, nl. het maken van vier prachtige
Strooks in 2015. Dank ook aan Aad Snijders (NVTA) en Annick Vanhove (VITA) die als liaisons de band
tussen redactie en besturen verzekerden en de verschillende vernieuwingsscenario’s op hun haalbaarheid
toetsten.Tot slot ook dank aan Harry Gerth, Annick Vanhove, Josephine Overeem,Tin Vanderhoeven, Bregje Spaans, Anne de Graaf, Piet van Haaster en Marian Timmermans die optraden als gasthoofdredacteuren
voor de vier Strooks van 2015 en zo de continuïteit van het blad verzekerden.
We wensen de redactie alle succes met het nieuwe tijdschrift en de lezers heel veel leesplezier!
Patrick Odendaal
voorzitter NVTA

Marleen Dehondt
voorzitster VITA
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TA-magazine ziet het levenslicht!
Vanaf januari 2016 zal de Strook overgaan in het nieuwe TA-magazine.

Een 10-koppige Vlaams-Nederlandse redactie
met TA’ers uit alle werkvelden heeft dit najaar
de eerste stappen gezet richting de vernieuwing
van ons tijdschrift. Samen hebben wij de voorbije maanden vele meters gemaakt om o.a.:

• Een nieuwe missie en bijbehorend budget voor
de associaties te maken,
• De nieuwe redactie te vormen en rollen te verduidelijken,
• Een ondersteunend digitaal werkproces uit te tekenen,
• Vormgevers voor het magazine te vinden,
• De thema’s voor 2016 vast te stellen,
• Een oproep voor auteurs en reviewers te versturen,
• De vier nieuwe nummers voor 2016 in de steigers te zetten.
Medio december 2015 gaven beide besturen het
groene licht aan de nieuwe missie van TA-magazine en het bijbehorende budget.

Wat is de nieuwe missie van TA magazine?
De nieuwe missie van het TA-magazine is:
• Een inspirerend vakblad maken van hoge kwaliteit
• Transactionele Analyse toegankelijk maken voor
een breder publiek
• Theorievorming, toepassing, onderzoek en debat rond TA stimuleren,
• Om zo uiteindelijk de ontwikkeling van onze
klanten te ondersteunen.
Deze missie willen we realiseren door themagerichte artikelen te publiceren, met oog voor TAtheorie, -praktijk en -onderzoek en voor internationale ontwikkelingen. Daarnaast verbreden we de
doelgroepen van het tijdschrift van de leden van de
TA-verenigingen naar alle professionals en individuen die TA gebruiken.
Met de missie en strategie van het nieuwe tijd-
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schrift verandert ook de rol van de redactie. Doordat we als redactie de werkprocessen ‘weg organiseren’ door middel van betaalde ondersteuning en
digitale processen krijgen de redactieleden tijd en
ruimte om auteurs te ondersteunen in hun schrijfproces. Zij worden hierbij bijgestaan door gecertificeerde TA’ers die de artikelen inhoudelijk zullen
reviewen.

Hoe gaat het nieuwe TA-magazine eruitzien?
Het nieuwe magazine zal als vanouds artikelen
rond een thema van eigen bodem aanbieden, maar
ook een CTA-casestudie en een internationaal artikel. Naast de bekende opleidingsagenda, nemen
we ook een estafette column op en brengen we
nieuwtjes in de vorm van TA-bits.
Voor 2016 heeft de redactie de volgende vier thema’s gekozen:
• Community coaching: emigratie en integratie
• Grenzen aan de autonomie: de veranderende rol
van opvoeders en kinderen
• Macht en onmacht in organisaties: toekomst
van TA associaties
• Overdracht en tegenoverdracht: werken met
verhalen
In de tabel op de volgende pagina vind je de verschijningsdata van het TA-magazine in 2016 met
daarbij ook de inleverdata voor artikelen.

Wie maakt deel uit van de nieuwe redactie?
Wij hebben als uitgangspunt dat de redactie een
onafhankelijke professionele spreekbuis is, en diversiteit van werkvelden en achtergronden omarmt.
Hoofdredacteur tot en met augustus 2017 is Drs.
Sari van Poelje (TSTA-O - NL). Sari werkt nu
dertig jaar als consultant en coach op basis van TA.
Eén van de redenen om haar te vragen als hoofdredacteur was haar ervaring op het gebied van schrij-
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auteurs

Review
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Proof
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Verschijning

Community coaching: emigratie
en integratie

15 nov

30 jan

17 feb

29 feb

15 maart

2016-02

Grenzen aan de autonomie: de
veranderende rol van opvoeders
en kinderen

1 jan

1 mrt

29 mrt

19 apr

3 mei

2016-03

Macht en onmacht in organisaties:
toekomst van de TA associaties

15 mrt

15 mei

12 jul

2 aug

16 augustus

2016-04

Overdracht en tegenoverdracht:
werken met verhalen

1 ju

1 sep

4 okt

25 okt

8 november
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ven en uitgeven, en, aangezien zij geen instituut
leidt in Nederland of Vlaanderen, haar onafhankelijke en internationale perspectief.
De redacteuren zullen de functie van adjuncthoofdredacteur roulerend opnemen. Hierdoor
spreiden we het leiderschap en bouwen we garanties in voor latere opvolging binnen de redactie.
De redacteuren vormen een breed palet van werkvelden en achtergronden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacobien Geuze (O - NL)
Bregje Spaans (C- NL)
Rob Hallegraeff (E - NL)
Annick Vanhove (O - VL)
Tin Vanderhoeven (O - VL)
Koen Bosschaerts (E - VL)
Karen Bruyn (P - NL)
Maurits Baeyens (O - VL)
Sandra van Erk (P - NL)

Om de professionalisering van het nieuwe TA-magazine mogelijk te maken, riepen we onlangs jullie
hulp in, met goed gevolg. Om de vier nummers te
vullen die in 2016 zullen verschijnen, hebben zich
al 16 auteurs en 6 reviewers gemeld! Dank voor
jullie snelle reactie. Daarmee steken jullie het TAmagazine een hart onder de riem.
Om onze dromen van een professioneel TA-magazine en een bredere verspreiding waar te maken
hebben we een blijvende stroom van artikelen, interviews, boek recensies en ideeën nodig.
Aarzel niet en contacteer de redactie als je een idee
voor een artikel hebt, hoe pril het idee ook is. We
zoeken graag samen met jou naar de juiste vorm.
Ons nieuwe mailadres is: redactie@tamagazine.eu
Sari van Poelje
Hoofdredacteur

Als inhoudelijke reviewers hebben wij alle TSTA,
PTSTA en CTA in Nederland en Vlaanderen gevraagd om een bijdrage te leveren. Hierdoor kunnen wij een inhoudelijk kwalitatieve impuls bieden, die het blad ook aantrekkelijk zal maken voor
een breder publiek.

We kunnen alleen een TA-magazine maken
met ieders bijdrage!
De redactie zet zich met hart en ziel in om van
de vernieuwing van Strook een succes te maken.
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Hoe word ik een Certified Transactional Analyst (CTA)?

Op de cover van deze Strook zie je een foto van het kantoortje in de achtertuin van het huis in Carmel
(CA, USA) waar Eric Berne vele uren doorbracht. Zittend achter zijn typemachine en lurkend aan zijn
pijp schreef hij de boeken die TA wereldwijd op de kaart zette. Zijn boeken vonden met groot gemak
hun weg naar de lezers.Van zijn boek Games people play zijn al meer dan 5.000.000 exemplaren verkocht.
Waarschijnlijk in ditzelfde kantoortje bedacht hij dat het slim zou zijn TA als merk te deponeren en voor
TA-professionals een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen.
Dit nummer van de Strook heeft als rode draad de vraag wat er zo allemaal komt kijken bij het idee om een
goed opgeleide en internationaal gecertificeerde TA-professional te worden, CTA. Het is mede te danken
aan de hele vroege ontwikkelaars van de TA, waaronder Eric Berne zelf, dat er een mogelijkheid is om
gecertificeerd te geraken. Wie er goed over nadenkt komt tot de conclusie dat dat toch wel bijzonder is.
In de tijd dat Anne de Graaf (trainer & supervisor aan de TA academie) lid was van de Training & Certification Council van de International Transactional Analysis Association (in afkortingen: de T&CC van de
ITAA) bestond de mogelijkheid om als TA-professional gecertificeerd te worden 50 jaar. In 2010 stonden
de deelnemers aan de TA-conferentie in Montreal stil bij de vraag wat die eerste TA-beoefenaars moet
hebben bewogen. Een bewerking van de feestrede die Anne destijds hield vind je achterin deze Strook.
Hij gaat in op nut en noodzaak van kwalitatief goede opleiding en certificering. Afgelopen vijf jaar heeft
er een grondige reorganisatie plaats gevonden binnen de ITAA: de toenmalige Training en Certification
Council (T&CC) maakte plaats voor de Professional Standards Division (PSD) die op zijn beurt weer bestaat uit de Professional Standards Committee (PSC) en de International Board of Certification (IBOC). De
PSC en de IBOC werken nauw samen met de instituties die in Europa namens de European Association for
Transactional Analysis (EATA) zorg dragen voor de kwaliteit van training en certificering, de Professional
Training Standards Committee (PTSC) en de subcommittee van de PTSC, de Commission of Certifications (COC) die alles rond de examens regelt. Tot zover de afkortingen! ;-)
Paul Kloosterboer is in ons land de expert als het gaat om de vraag hoe professionals van en met elkaar leren.
Hij schrijft een krachtig artikel over de vraag of en hoe er geleerd wordt door professionals. Dat valt nog
niet mee. Is het onmogelijk? Nee! Kloosterboer biedt hoopvolle perspectieven waarin hij zijn TA-kennis
graag benut.
Sue Eusden is voor de EATA al een aantal jaren de coördinator voor het mondelinge CTA-examen. Marian Timmermans (trainer & supervisor aan de TA academie) sprak met haar over haar ervaringen en haar
kijk op de waarde van ‘becoming a CTA’. Zij heeft kandidaten zien slagen (de meesten) en kandidaten
afgewezen zien worden (ook dat komt voor). Het interview start ze met een cri de coeur: “Ik ben echt dol op
kwaliteit! Ik wil goede standaarden, normen, procedures om gelijkheid en eerlijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.
Daar raak ik helemaal gepassioneerd van”.
Marian is voor het Nederlandse taalgebied de taalcoördinator. In die rol ontvangt zij het schriftelijke werk
van een kandidaat die examen wil doen. Zij zoekt vervolgens een beoordelaar, die op professionele manier
feedback geeft.Via de taalcoördinator verneemt de kandidaat de uitslag van het schriftelijke examen. Ook
de aanmelding voor het mondeling examen doet de kandidaat bij Marian. Marian schreef een artikel onder
de titel ‘Hoe word ik CTA?’ Je wordt een stuk wijzer als je leest wat er staat tussen de eerste zin van haar
artikel ‘En op een dag besluit je: ik wil meer dan een TA-training, ook de meerjarige opleiding heeft mijn
honger niet gestild. Ik wil een professionele, internationaal erkende TA-beoefenaar worden en de laatste zin
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van haar artikel ‘Wat een boost voor mijn zelfvertrouwen!’ Ook vroeg Marian een striptekenaar een strip te
tekenen over het proces dat leidt naar certificering.
Piet van Haaster (trainer & supervisor aan Corael Opleidingen) ging, onder met motto ‘laten we de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord laten’ in gesprek met gecertificeerde TA-ers. Hij sprak met Esther
Cohen, Pierre Sebregts, Monica Cox en Liesbeth de Jong. Er ontstaat een reëel beeld van wat het betekent
te kiezen voor certificerings-pad. Esther vertelt: “Het pad om mijn CTA te behalen kende onverwachtse bochten,
kuilen, uitglijders, prachtige in- en uitzichten, geweldige fans en leraren”. Liesbeth de Jong laat weten dat het kiezen
voor dit pad haar juist ook op persoonlijk vlak veel bracht: “Het traject naar mijn examen heeft mij op persoonlijk
vlak geleerd meer mijn eigen mens te worden”.
Zoals gezegd wordt de hele idee achter certificeren gedreven door de vraag hoe TA-professionals kwaliteit
kunnen leveren aan patiënten, cliënten, klanten en studenten. Wie kwaliteit wil leveren kan niet om vragen
van ethische aard heen. Zowel binnen het schriftelijk als binnen het mondeling deel van het CTA-examen
is uitvoerig aandacht voor ethiek. Het artikel dat Piet van Haaster, onder de titel ‘Had ik maar… Ethische
code in de TA-praktijk’, schreef over ethiek hoort dus volop thuis in een nummer van de Strook over het
CTA.
De redactie van dit nummer van Strook wenst je veel leesplezier!
Anne de Graaf, CTA, TSTA, TA academie
Piet van Haaster, CTA, PTSTA, Corael Opleidingen
Marian Timmermans, CTA, PTSTA, TA academie
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Co-creëren met professionals
Leren op de vitale plek
Paul Kloosterboer

Inleiding
Professionals kunnen graag en goed leren. Toch
is lerend samenwerken en co-creëren met professionals niet zo gemakkelijk als je zou verwachten. Meningen botsen gemakkelijk of gaan langs
elkaar heen, maar vinden elkaar moeilijk. Spel
ligt op de loer.
Dat kan anders, maar daar moeten dan wel de
goede condities voor aanwezig zijn. Dan wordt
de plek der moeite een vitale plek.

Wat een sensatie, als al dat potentieel van professionals aan kennis, intrinsieke motivatie en leervermogen wordt aangeboord! Helaas leggen negatieve
beeldvorming en dito energie dit maar al te gemakkelijk aan de ketting. Bijvoorbeeld als het gaat
over strategie, organisatie of professionalisering.

Een researchlaboratorium gespecialiseerd in chiptechnologie heeft een strategieteam geformeerd,
bestaande uit interne ‘zwaargewichten’, zowel op
het gebied van management als wetenschappelijk
gezien. Het bedrijf wil enerzijds zijn productontwikkeling, anderzijds zijn kennisontwikkeling versnellen, tegen lagere kosten.
Tijdens de eerste bijeenkomst beginnen enkele leden van het team elkaar vliegen af te vangen. Ze
werpen daarbij hun persoonlijke ervaringskennis
en succesprincipes als researchleider in de strijd. Anderen trekken zich tijdens de discussie steeds meer
terug. Na enkele uren verlaat men ontevreden de
bijeenkomst, met weinig ﬁducie in het vervolg van
het traject.

Hoe is het potentieel van professionals te ontketenen, ten faveure van henzelf en hun omgeving?
En welke bijdrage kan TA hieraan leveren? Paradoxaal genoeg voor veel kenniswerkers speelt emo-
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tie hierbij een hoofdrol. Het legt het potentieel van
professionals niet alleen aan de ketting, het bevat
ook de sleutel tot bevrijding (Kloosterboer, 2012).

Beslissen is emotie
Beslissingen nemen we niet alleen door te denken.
Ons emotionele systeem is ons feitelijke beslissingssysteem. Je kunt wél intuïtief beslissen zonder
na te denken, maar je kunt onmogelijk beslissen
zonder emotie. Met andere woorden, de ratio is
een hulpconstructie voor ons emotionele systeem
en niet omgekeerd!
Twee kernmechanismen zijn interpreteren en vergelijken. Hoe werkt dat en hoe komen ze samen?
Emotie berust op een subjectieve beoordeling van
een situatie op verwachte gevolgen.1 Die verwachting ontstaat bliksemsnel en onbewust op basis van
je mentale model van de werkelijkheid, in TA-taal
referentiekader genoemd. Daarin liggen jouw patronen van waarnemen, voelen, denken en doen
opgeslagen. Individuele en sociale patronen of
scripts. Neurowetenschappers noemen het je neurale snelweg. Dat referentiekader bepaalt bij alles
wat je meemaakt de primaire, limbisch gedreven
gevoelsreactie, de auto-appraisal.2 Het is ook de bril
waardoor je waarneemt. Vandaar het mantra van
Karl Weick: “Je gelooft niet zozeer wat je ziet, maar je
ziet vooral wat je gelooft.”3 Figuur 2 illustreert hoe
zo’n interpretatieladder, of scriptcirkel4, ontstaat en
zichzelf in stand houdt.
Volgens Argyris5 hebben professionals, zowel experts als managers, moeite hun beproefde en succesvolle referentiekaders ter discussie te stellen. Hun
bestaande logica in denken en doen is zo verweven
met hun professionele identiteit en eigenwaarde,
dat het zelfreflectie in de weg zit. Bovendien is hun
aspiratieniveau doorgaans heel hoog. Falen mag dus
niet. Professionals hebben daarom bovengemiddeld
veel leerangst. Signalen die het eigen gelijk ontkrachten, komen er maar moeilijk in.

In figuur 3 zijn ‘weerstand’ en ‘engagement’ weergegeven als het saldo van de waardering voor een
oud versus een nieuw patroon in denken en doen.
Leren en ontwikkelen betekenen dus niet alleen
een nieuw, autonomie gedreven patroon kennen,

Handelen
Referentiekader
Conclusies
gevolgen
Aannames

selectief
waarnemen

Betekenis
auto-appraisal

negatief -

Aspiratie
(nieuw patroon)

ENGAGEMENT

Comfortzone
(oud patroon)

WEERSTAND

Emotie werkt verder op basis van vergelijking.
Loop je normaal gesproken de lift uit naar je werk,
dan voel je niets. Er gebeurt wat er altijd gebeurt.
Heb je er zojuist drie kwartier in vastgezeten, dan
ervaar je diezelfde stappen de lift uit in euforie. Je
had ook nog vast kunnen zitten!
Je brein gebruikt onbewust het op dat moment
voor jou meest voor de hand liggende alternatief
voor de vergelijking.6 Vaak is dat bepaald door ervaringen in het verleden. Soms door één intens
succesvolle of traumatische ervaring. Politici roepen hiertoe graag angst- en vijandbeelden op en
marketeers wensbeelden.
Edgar Schein7 zegt dat je pas leert, als de ‘overlevingsangst’ (angst voor de gevolgen van niet leren)
groter is dan de ‘leerangst’. Met andere woorden,
het verschil tussen de ingeschatte gevolgen van
een oud en een nieuw gedragspatroon bepaalt je
emotie. Het saldo is dan bijvoorbeeld ‘weerstand’ of
zich geëngageerd voelen.

positief +

verwachte gevolgen

Emotie is vergelijken op gevolgen

Leerangst
Overlevingsangst
(nieuw patroon) (oud patroon)
Tijd

Figuur 3 Emoties als saldo van waardering van patronen op
gevolgen

maar ook je oude script gedreven patroon herkennen. “Iedereen is gevangene van zijn eigen patroon in
denken en doen”, aldus Argyris. Je kunt pas ontsnappen als je weet waar de muren staan! Dan kun je
het oude patroon ook emotioneel herwaarderen ten
opzichte van het nieuwe. Het omslagpunt is het
triggerpoint (figuur 4).
Wat enorm helpt zo’n triggerpoint te passeren, is een
intense beleving dat je met je oude patroon op een
doodlopende weg zit. Zo stopt niemand met roken
vanwege de kennis dat je er eerder dood aan gaat. Je
stopt wel, omdat je bijvoorbeeld een potje voetballen met je zoon hijgend en piepend moet afbreken,
of als je partner je op het balkon zet om te roken.
In neurojargon heet dit het no change veto: geen
idee hoe verder, maar niet zo! Dat gebeurt in de
praktijk vooral als je ervaart dat jouw persoonlijke
of professionele eigenwaarde op het spel staat bij
niet veranderen. Dan is niet veranderen geen optie
meer. Het no change veto is de barricade op je neurale snelweg. Daardoor móet je wel nieuwe neurale
patronen gaan aanleggen.

Geselecteerde data

Poel van ‘data’:
directe waarnemingen,
ervaringen en
gevoelens

Figuur 2 Interpretatieladder (geïnspireerd op Argyris, Ekman,
Weisfelt)

Figuur 4 toont een ideaaltypisch voorbeeld van
hoe de emotionele herwaardering van een oud en
een nieuw patroon ten opzichte van elkaar verloopt. Tijdens het waarnemen groeit de twijfel aan
de waarde van het huidige patroon en het besef dat
het anders kan. Het innerlijk verzet tegen veranderen slinkt, maar het is nog niet genoeg. Door de
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positief +
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TRIGGERPOINT
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verwachte gevolgen

Comfortzone

Leerangst

Overlevingsangst

negatief -

Tijd
WAARNEMEN

HERWAARDEN
(no change veto)

WILLEN

WAARMAKEN

Figuur 4 Emotioneel herwaarderen van patronen via triggerpoint (no change veto)

ervaring van een no change veto wordt het triggerpoint
gepasseerd: denken wordt doen. Dit omslagpunt is
erg spannend: het oude voldoet niet meer en het
nieuwe heeft zich nog niet bewezen! Daarna kristalliseert het willen en waarmaken steeds verder uit
en groeit het engagement. Het nieuwe, autonomere patroon wordt met vallen en opstaan gewoonte.

wat er in de ‘echte wereld’ gaande is. Met als gevolg
langs elkaar heen praten, ruzie of zich terugtrekken,
het beroemde ‘pocket veto’.9 Ieder blijft opgesloten
in het gelijk van zijn eigen ladder en het gezamenlijk potentieel ligt geketend aan negatieve oordelen
over elkaar.

Waarnemen, waarderen, willen & waarmaken
Sociale vergelijking
Ook wat belangrijke anderen vinden, weegt zwaar
mee in de waarderende vergelijking: ‘mijn referentiekader’ versus ‘jouw referentiekader’.8 Zoals
gezegd, bekijken professionals de wereld en elkaar
door hun persoonlijke en professionele succesbrillen. En vinden daarin gemakkelijk de bevestiging van hun eigen gelijk. Men is het vaak meer
eens met professionele peers in andere organisaties,
dan met directe collega’s in de eigen organisatie,
maar van een andere discipline. Figuur 5 illustreert
hoe dit werkt.
De ladders laten ook zien dat je er alleen van onderop in kunt klimmen. Zijwaarts, bijvoorbeeld
door elkaar te overtuigen, zit de ladder potdicht.
Dat leidt niet tot overeenstemming, maar tot stereotypen. Zo kijken vakinhoudelijke professionals
nog wel eens naar managers (ook professionals!) als
hinderlijke technocraten met gebrek aan vakkennis.
Terwijl managers die professionals zien als eigengereid en vak gedeformeerd, met weinig oog voor
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Wat veel beter werkt, is bouwen aan een gedeeld,
actueel en valide referentiekader. Door gezamenlijk
waarnemingen te doen en te delen, kun je de individuele beslissingssystemen ‘herladen’ met nieuwe
data. Door de rijkere poel van waarnemingen, ervaringen en gevoelens die zo ontstaat, stijgt zowel de
kwaliteit van de individuele interpretatieladders, als
de overeenstemming ertussen. Figuur 6 toont hoe
dit eerste stadium van ‘gedeeld waarnemen’ werkt.
Zo’n proces boort bij uitstek de cognitieve talenten
aan waar professionals zo rijkelijk mee zijn uitgerust. Onderzoek je dan ook nog eens de consequenties van het oude en het nieuwe patroon, dan
ontstaat een gedeelde emotionele waardering van
het vraagstuk als motief voor vernieuwing!
Zo kan een werkelijk ‘willen’ ontstaan. Vanuit een
nieuwe, rijkere en gezamenlijk doorvoelde kijk op
de werkelijkheid. De belichaamde ervaring die dit
‘willen’ doet ontstaan, gaat direct over in ‘waarmaken’. Confucius zei het al: “Vertel het me en ik zal het

vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat
het me ervaren en ik zal er naar handelen.” Handelen
vanuit een andere kijk op de werkelijkheid wacht
niet op plannen en mijlpalen. Dat doe je zodra je
het triggerpoint passeert (zie figuur 4).

Handelen
Referentiekader
Conclusies

Al met al begint leren en ontwikkelen via een proces van gezamenlijk waarnemen en op basis hiervan
emotioneel herwaarderen. Als dit gebeurt, volgt het
willen en waarmaken haast onontkoombaar.

Aannames
verrijken
& ontwikkelen

Expeditie naar waarde

Betekenis
auto-appraisal
Geselecteerde data

Het proces van waarnemen naar waarmaken gaat
niet alleen op in microsituaties. In mijn promotieonderzoek heb ik een methode voor strategievorming op basis hiervan ontwikkeld en beproefd:
Van waarnemen naar waarmaken.10

Streekziekenhuis: Context en aanloop
Het streekziekenhuis is onderhevig aan ingesleten
gewoonten. Het ziekenhuis draait verlies, heeft een
dalend marktaandeel en er heerst ontevredenheid
onder huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en
managers. De samenwerking tussen management
en artsen is beperkt en de cultuur is naar binnen
gericht. De gevolgen variëren van lange wachttijden en doorlooptijden, onvoldoende OK-benutting en matige samenwerking. De nieuwe, ambitieuze directeur start met het vereenvoudigen van

Gedeelde poel van directe
waarnemingen, ervaringen
en gevoelens

Figuur 6 Herladen referentiekaders met elkaars waarnemingen
en ervaringen

de lijnorganisatie en het benoemen van nieuwe
afdelingshoofden. Hij start ook een bedrijfskundig
georiënteerd programma, gestuurd door een ‘regiegroep’, bestaande uit artsen. Na een tijdje komt
de directeur in zijn contacten met het medisch stafbestuur tot de conclusie dat er, naast de bedrijfskundige aanpak, behoefte is aan een gezamenlijk,
door zorg gedreven, perspectief op de toekomst.

Handelen
Referentiekader
Conclusies
selectief
waarnemen

Aannames
Betekenis
auto-appraisal
Geselecteerde data
Poel van ‘data’:
directe waarnemingen,
ervaringen en
gevoelens

Figuur 5 Opsluiting in en botsing van professionele interpretatieladders
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Streekziekenhuis: Waarnemen
Het medisch stafbestuur besluit een ‘stafdag’ te organiseren met als thema ‘ondernemerschap in de
zorg’. De uitnodiging is ludiek vormgegeven als
een justitiële dagvaarding. Kort na de start schorst
de rechter (een acteur) de zitting en sommeert de
medisch specialisten zich in te leven in patiënten,
huisartsen, verzekeraars, managers, medewerkers,
overheden en financiers. Prominente vertegenwoordigers van deze groepen uit het echte leven
fungeren als ‘souffleurs’. Vanuit deze rollen voeren
de specialisten vervolgens ‘kruisverhoren’ op elkaar
uit. Op speelse wijze discussiëren ze zo met een
veel breder blikveld dan gewoonlijk. Het ‘gerechtelijk vonnis’ luidt ten slotte dat een groep van medici en managers binnen drie maanden een strategie
voor het ziekenhuis moet opstellen. Op voorstel
van de directeur wordt de regiegroep omgedoopt
tot strategiegroep. De groep wordt daartoe uitgebreid met enkele managers en professionals van ondersteunende diensten.
In de strategiegroep zijn spanningen: wie heeft
welke (verborgen) agenda? ‘Ze’ doen toch niet wat
je afspreekt. Heeft de directeur zijn strategie al klaar
liggen en dient deze groep slechts ter legitimatie?
Het lukt dan ook niet het eens te worden over de
aanpak van het strategieproces. Zo vinden de dok-

De interne en de externe adviseur, die samen het
proces begeleiden, stellen voor de strategiegroep zo
compleet en ongefilterd mogelijk van de nodige informatie te voorzien. De vraag aan de strategiegroep
is: Is er wel een nieuwe strategie nodig? De directeur moet dus op zijn handen gaan zitten en hen
het werk laten doen. Slechts bij een bevestigend
antwoord van de groep kan het gesprek over een
nieuwe strategie echt aanvangen. De directeur stemt
na diep nadenken in, de strategiegroep later ook.
Wekenlang verzamelen de adviseurs en professionals van bedrijfsvoering zoveel mogelijk actuele én
valide informatie over de waarde die het ziekenhuis
voor belanghebbenden creëert. Bijvoorbeeld over
huisartsen, patiënten, verzekeraars, concurrenten,
overheden en werknemers.

Streekziekenhuis: Emotioneel herwaarderen
Op een dag in mei vindt de strategische diagnosesessie plaats. Drie wanden van een grote zaal in het
ziekenhuis hangen vol met gegevens over financiën, ranglijsten van tijdschriften en verzekeraars,
inkomenseffecten, klanttevredenheidsrapportage,
werkbelevingsonderzoeken enzovoort. De direc-

Belanghebbende

Parels
(positieve waarde)

Pijnpunten
(negatieve waarde)

Patiënt

Bejegening

Wachttijden,
bezoekfrequentie,
poli ‘uitgewoond’

Veiligheid, versnellen
en veraangenamen

Huisarts/verwijzer

Bijscholingsaanbod
enkele maatschappen

Arrogante en betuttelende houding

Respectvolle
samenwerking

Verzekeraar

Historische relatie

Duur, geen compli–
catie-registratie

Partner in verbeteren
kosten/kwaliteit

Concern

Net niet verliesgevend

Afnemende adherentie, inkomsten

Intern ondernemerschap

Specialisten

‘Professional pride’

Frustraties in contac- Waarderen onderneten met management merschap en kwaliteit

Personeel

Passie

Toenemend verzuim
duidt op onvrede

Waardering en
vertrouwen

(Overheid)

Geen alarm

Niet transparant

Kiezen, kosten,
Q en veiligheid

Figuur 7 Overzicht van waardecreatie per belanghebbende
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ters het niet hun taak zelf bij te dragen aan strategisch vooronderzoek.
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Potentiële waarde

Waardering
nu
over 2 jr

teur opent met de mededeling dat alleen de vraag
voorligt of een nieuwe strategie nodig is of niet. En
dat hij het beantwoorden van die vraag geheel aan
de strategiegroep overlaat. Uiteraard wel op basis
van grondige analyse van al het materiaal.
De strategiegroep werkt zich vervolgens in kleine,
gemengde analyseteams door het materiaal. Elk
team bestaat uit een arts, een manager en een professional uit de bedrijfsvoering. Ze maken op basis
van het materiaal een ‘waardefoto’ en delen uiteindelijk rapportcijfers uit voor de waardecreatie per
belanghebbende groepering. Vervolgens doen ze
hetzelfde voor de verwachte waardecreatie over
twee jaar bij ongewijzigd beleid. Het resultaat is
samengevat weergegeven in figuur 7.
De conclusie brengt een schok teweeg in de strategiegroep: ongewijzigd beleid leidt tot snel toenemende onvrede, vooral bij huisartsen, met vergaande negatieve consequenties voor het ziekenhuis en
de maatschappen. Bij de afsluiting van de bijeenkomst, die plaats heeft gevonden in het bedrijfsrestaurant, wordt besloten de informatie te laten
hangen om bewustmaking te prikkelen onder het
personeel dat daar luncht. De volgende dag gonst
het in de wandelgangen.
De dag daarop worden resultaten van de strategiegroep door de voorzitter van het stafbestuur in
een vergadering van medici voorgelegd. Zijn oproep tot verandering wordt in eerste instantie emotioneel en verwijtend beantwoord.

Streekziekenhuis: Willen en waarmaken
De volgende dag al melden acht gezaghebbende
artsen zich bij de directeur om hun steun aan hem
uit te spreken. Zij zeggen zich te schamen voor de
reacties van hun collega’s. Zo kan het niet langer!
Ze bieden zich aan als vrijwilliger voor verbeteracties. Via een zwaan kleef aan-actie breidt deze
Gideonsgroep zich snel uit. Een reeks initiatieven
die hier direct uit voortvloeien, leiden onder meer
tot het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en het verkorten van de wachttijden van enkele poliklinieken.
Ook binnen de strategiegroep is de actiebereidheid
nu groot. Er ontstaat een explosie van ideeën en
initiatieven. De directeur is verheugd, maar wil wel
weer de regie over het strategieproces terug. Hij

Wie is Paul Kloosterboer?
Hij adviseert en coacht (teams van) professionals,
managers en hun leiders bij het vinden van waardevollere patronen in denken en doen. Zijn proefschrift over vernieuwen met professionals is in 2013
verkozen tot Ooa Boek van het Jaar. Dit artikel is
gebaseerd op een hoofdstuk uit zijn nieuwste boek
‘Adviseren vanuit het geheel’. Paul is lid van de Wetenschappelijke Raad van de Ooa (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs). www.paulkloosterboer.com; pp@paulkloosterboer.com

heeft zelf expliciete ideeën over de strategie. Men
weet dit, dus dit voor zich houden zou argwaan
wekken. Maar nu een strategie voorkauwen werkt
demotiverend. In een tweede vergadering van de
strategiegroep ontvouwt de directeur zijn gedachten, maar laat er tevens vrijelijk op schieten. Dat
gebeurt dan ook en de kritiek is niet mals. In plaats
van zich te verdedigen, absorbeert hij zorgvuldig
alle reacties. Hierna werkt de strategiegroep via een
iteratief proces van toetsing en uitwerking verder
aan de visie, getiteld ‘uw gezondheid dichtbij’.
In september presenteren de medici van de strategiegroep met verve het verhaal in de medische
stafvergadering. De bijeenkomst eindigt met de afspraak dat alle maatschappen/vakgroepen het strategisch kader vertalen naar een beleidsplan voor de
eigen maatschap/vakgroep. In de maanden daarop
volgend krijgen de maatschappen hierbij intensieve ondersteuning. Zo ontvangen ze een ‘maquette’
waar de visie op zorg uitvoerig is geoperationaliseerd via een serie concrete vragen. De ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. In december resulteren alle inspanningen in vier speerpunten van
zorg: Basiszorg, Geriatrie, Bewegingsapparaat en
Oncologie (diagnostiek). In mei van het volgende
jaar werkt het streekziekenhuis vanuit een nieuwe,
breed gedragen strategie.

Plek der moeite of vitale plek?
Professionals als (hoog)begaafde mensen zijn getalenteerde probleemoplossers, maar hebben vaker
dan gemiddeld moeite een balans te vinden met
hun sociale omgeving.11 Zij voelen zich bijvoorbeeld in een vergader-setting gemakkelijk onbegre-
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Tips voor coaching van managers en professionals
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Actitiveit

Tips voor individuele coaching

Tips voor team-/organisatiecoaching

Voorbereiden

• Contact maken via luisteren, inleving, humor
en dergelijke
• Direct waarnemingen en gevoelens benoemen als normaalste zaak van de wereld
• Wederzijdse openheid en feedback afspreken en uitwisselen vanaf eerste contact
• Voorganger zijn in zelfonderzoek door
benoemen van eigen overdracht in de
coachrelatie

• Rol van expeditieleider en expeditiegids
contracteren door in contact met leiderschap
het linker rijtje te volgen
• Inbreng beslissers én vernieuwers inbouwen
• Conditie van containment aanbrengen
(‘alles mag er zijn, zonder oordelen erover’)
• Voorganger zijn in zelfonderzoek door
benoemen van eigen overdracht in de
coachrelatie

Waarnemen

• Kritische gebeurtenissen onderzoeken via
‘laag in de ladder’ gesprekken
• Waarnemingsopdrachten geven via kijken,
terugblikken en gesprekken
• Waarnemingen laten vastleggen
• Mogelijke patronen en ‘plekken’ (H3 en4)
benoemen en toetsen op herkenning
• Parels vissen (potentieel): waar ging het
goed, omdat je iets anders hebt gedaan?
• Zorg voor regelmatige ontspanning via
humor, oefeningen en dergelijke

• Parels en Pijn van huidig patroon in denken
en doen onderzoeken
• Ontwikkelingen exploreren + wat ‘zou
kunnen zijn’, maar er nog niet is (Potentieel)
• Parels vissen: waar gaat het al anders en
beter (Potentieel)?
• Door belanghebbenden binnen en buiten
de organisatie te bezoeken en bevragen
• Waarnemingen en ervaringen delen en laten
bezinken

Waarderen

• Waarnemingen samen doornemen
• Via werkhypotheses huidige patronen steeds
scherper stellen (waaronder ook sociaal
systemische patronen)
• Onderzoeken welke zorg dit wegneemt
(of weg nam waar het is ontstaan)
• No change option: consequenties van niet
veranderen onderzoeken nu en in nabije
toekomst: no change veto?
• Aanmoedigen te verblijven op deze
‘plek der moeite’

• Onderdompelen in alle verzamelde waarnemingen
• No change option. Reﬂecteren op huidig
patroon:
- Labelen met pakkend beeld of metafoor
- Gevolgen van niet veranderen onderzoeken:
no change veto?
• Beeld delen en laten aanvullen met ieder
die het aangaat zónder oplossingen erbij
verblijven op ‘plek der moeite’

Willen

• Werkhypotheses (voorbeelden/ideeën)
ontwikkelen over eﬀectievere patronen
• Wat heb je tot nu toe al ervaren dat goed
werkt?
• Samen onderzoeken op mogelijke gevolgen
in positieve en negatieve zin
• Samen onderzoeken waar de energie meer
en minder naartoe stroomt

• Strategische opties inventariseren
• Mindful houding oproepen
• Parels vissen: beloftevolle praktijken verzamelen
• Concretiseren
• Onderliggend patroon/logica identiﬁceren
• Nieuw patroon als kapstok uitzetten in
organisatie om meer passende praktijken
in te voegen
• Labelen met pakkend beeld of metafoor

Waarmaken

• Gedragsexperimenten oefenen en uitvoeren
• Niet focussen op wat is afgesproken, maar
op wat werkelijk is gedaan en gebeurd en
gevolgen daarvan
• Nieuwe ‘parels’ identiﬁceren
• Niet gelukte pogingen onderzoeken als
nieuwe waarnemingen voor mogelijke
patronen

• Direct prototypes en experimenten starten
• Coproduceren prototypes en praktijken met
in- en externe belanghebbenden
• Kort cyclisch prototypes en praktijken testen
op toegevoegde waarde (bijvoorbeeld via
100 dagen projecten)
• Niet om af te breken, maar om te leren hoe
het (nog) beter kan
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pen en raken daarvan snel van slag. Mede hierom
lukt samen waarnemen alleen als niet gelijk alle
primaire, limbische alarmbellen afgaan. Dat betekent dat elke poging elkaar te overtuigen van eigen meningen uit den boze is. De kunst van open
waarnemen is – vanuit een Volwassen ego-toestand
- het uitstellen van oordelen. Dit is belangrijk om
ontregelende en ontkrachtende data voor het eigen
gelijk toe te kunnen laten. Dit kenmerkte in het
ziekenhuisvoorbeeld zowel de medische stafdag als
de strategiebijeenkomst.
Ruimte maken waar zulke signalen er mogen zijn,
zonder dat ze direct bestreden worden, heet containment of holding.12 Bijvoorbeeld door een context,
klimaat, een procedure en/of een taal die veiligheid schept door het uitstellen van oordelen. ‘Alles
mag er zijn’ is het credo. Een hele opgave met snel
denkende en oordelende professionals! Het creëren
en bewaken van containment is een kerntaak voor
de TA-professional, die lerende professionals begeleidt. Binnen die containment ontstaat de plek waar
werkelijke ontmoeting kan plaatsvinden. Die plek,
waarop je je eigen waarheid als professional durft te
laten verstoren, heet ook wel de plek der moeite.13
Het is de plek waar je meer interpretaties van de
werkelijkheid durft toe te laten dan je vertrouwde.
Waar je zo je controle loslaat, kom je direct jezelf
tegen. Oude Kind- of Ouder-scripts, komen boven, zoals in de stafvergadering van de medici in
het ziekenhuisvoorbeeld na de waardefoto.
De belangrijkste containmentfactor is houding
van de leider ter plekke. Het is opvallend hoe sterk
(ook!) professionals acuut hierop reageren. Het tegennatuurlijke voor die leider is zijn ambitie niet
om te zetten in voorbarige antwoorden, maar in
hoge eisen aan het gedeeld waarnemen. Dan wordt
de plek der moeite een vitale plek: een belangrijke plek die energie geeft en levensvatbare ideeën
voortbrengt. In het ziekenhuisvoorbeeld hebben
de adviseurs vooraf met de directeur de containment
gecontracteerd. En de directeur heeft dit, ondanks
de spanning en onzekerheid voor hem, weten vol
te houden.14

en doen. Collega’s en bazen hebben hier maar in
beperkte mate vat op. De keerzijde is een opsluiting
in je eigen logica die dit met zich mee kan brengen.
Lastig en eenzaam bij tijd en wijle, zowel voor jou
als professional als voor je omgeving.
De beroemde filosoof John Dewey15 schreef honderd jaar geleden al dat echte vrijheid van geest
ruimte vraagt voor extra waarnemingen en een
reflectieve pauze om te ontsnappen aan impulsen
en routines. In zijn eigen woorden: “The essence of
critical thinking is suspended judgement”. Een houding
die van een goede practitioner een reflective practitioner maakt.16 Voor een professionele TA-practitioner
geen luxe, maar noodzaak.
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Kwaliteit is zoveel meer dan pass of defer
Interview met Sue Eusden door Marian Timmermans

Inleiding
De Engelse TA professional Sue Eusden (TSTA-P)
is ‘chairperson’ van de COC, een commissie die
valt onder het Professional Training and Standards
Committee van EATA (European Association for
Transactional Analysis). Taak van deze commissie
is het organiseren van de TA-examens in Europa.
‘Ik ben echt dol op kwaliteit! Ik wil goede standaarden, normen, procedures om gelijkheid en
eerlijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.
Daar raak ik helemaal gepassioneerd van. Het
is een buitengewoon interessante en complexe
taak. En eerlijk is eerlijk: soms is het een hel!’

Hoge standaarden is niet hetzelfde als uniformiteit
‘Weet je, de vraag die je me stelt “slaagt de TAgemeenschap erin gelijke kwaliteit overal in Europa te
waarborgen”... het is eigenlijk een Speluitnodiging.
Wat is dat gelijk? Ik kom net terug uit St. Petersburg en ben nog zeer onder de indruk van wat
wij als TA gemeenschap daar hebben gedaan: mensen zijn samen gekomen, gingen in een board met
andere TA’ers die ze niet kenden, volbrachten de
taak kandidaten hun examen te laten doen. Waar
vind je ooit een dergelijke setting? Daar waren
Russische kandidaten die een board hadden met
mensen uit de Oekraïne erin. En andersom. We

18
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slagen erin voortdurend in verbinding met elkaar
te onderhandelen over onze kwaliteit: over grenzen heen, over culturen heen, over TA-velden heen,
over taalgebieden heen. Dit gaat zoveel dieper dan
‘tekenen we de dramadriehoek op dezelfde manier,
kennen we de drie basisuitgangspunten van de TA’.
Het gaat om samenkomen, werken met het feit dat
niet één iemand de waarheid heeft, voortdurend
‘co-reguleren’, de eigen vooringenomenheid ter
discussie stellen. Zo ontwikkelen we onze standaarden in gezamenlijkheid verder. Uitgaan van ‘gelijke
kwaliteit overal in Europa’ suggereert dat er één
goed antwoord is en nodigt uit tot het door Berne
beschreven Spel Argentinië, waarbij de examinator
alwetend is en slechts één antwoord wil horen.Vertaald naar ons examenproces: als je iemand wil pakken op een zwakke plek in zijn verhaal, dan is dat
heel gemakkelijk…’

Barrières of kansen?
‘Onze standaarden zijn beschreven in het EATA
handboek. Natuurlijk kun je zeggen dat er veel barrières zijn om de standaarden hoog te houden. Ik
wil het liever benaderen als: er zijn veel kansen om
te leren. Want er bestaat geen standaard examen. Er
zijn honderden, wereldwijd duizenden mensen die
examen afnemen, die zitting nemen in een board.
Hun motivaties zijn verschillend: het is allemaal
vrijwilligerswerk, maar de een komt omdat hij
nieuwsgierig is, een bijdrage aan de TA wil leveren,
een ander komt op weg naar zijn vakantieadres en
weer een ander om zijn examenpunten te halen.
Maar allemaal investeren we onze professionaliteit
in het examen. We verbinden ons. En iedere keer
weer komen al die examinatoren naar de plaatsen
waar examen wordt gedaan. Het is een ongelofelijk
rijk en complex proces. We investeren vertrouwen
in elkaar en in de TA. Ik vanuit mijn positie stel
mijn vertrouwen in (de professionaliteit van) iedere
examinator. Om het handboek te citeren: de kwaliteit van de examens is afhankelijk van de integriteit

van iedere individuele examinator. De grote culturele verschillen die er zijn, noodzaken iedereen die
in het examenproces is betrokken om te vertragen.
Dat geldt zeker in een examen met vertaler. En
daar te midden van alle verschillen moet je je eigen
mening vormen, hold your own mind’.

Competenties
‘Wat ik heel krachtig vind van de TA-kwaliteit is
dat die op competenties gebaseerd is. Ik geef les
aan een Master-opleiding, met een grote nadruk
op theorie. In de TA-examens is theorie slechts een
aspect waarop wordt getoetst. Het gaat daarnaast
om de vaardigheid van kandidaten om TA toe te
passen, er echt mee te werken, de eigen werkwijze
te ontwikkelen en te onderbouwen. TA is gebaseerd in de praktijk. Dat vind ik heel waardevol,
zeker in mijn expertiseveld, de psychotherapie.’

Schaamte
In haar rol van voorzitter van COC woont Sue de
jaarlijkse ontmoeting van Europese taalcoördinatoren bij. Zo blijft ze op de hoogte van de onderwerpen die spelen bij de procedurele voorbereiding
van de examens. Tijdens een van de vorige ontmoetingen kwamen we te spreken over schaamte.
We ontdekten dat we als taalcoördinatoren elkaar
niet opzoeken als er lastigheden zijn, of als we bv
een fout hebben gemaakt. Sue opperde toen: “we
manage our own shame”. Wat zou de invloed van
schaamte kunnen zijn bij het afnemen van examens? Hoe beïnvloedt schaamte de opstelling van
de examinator? ‘Ik zou me terug kunnen trekken
en anderen het werk kunnen laten doen. Mogelijk
ben ik bang voor mezelf en schaam ik me voor mezelf. Misschien breng ik anderen in verlegenheid.
Wellicht word ik zelfgenoegzaam. Shame is an interruptive for learning. Ik denk dat schaamte het leren
stopt. Als professional moet ik in staat zijn mijn eigen schaamte te tolereren. Als dat lukt heb ik geen
behoefte meer om een collega in de board vliegen
af te vangen, of de kandidaat te pakken op zwakheden in de theorie. Dan kan ik open en nieuwsgierig
gaan onderzoeken hoe deze kandidaat TA toepast.’

Werken met de verschillen
‘Stel dat we toe zouden gaan naar bv. vijf examina-

toren per land, die op een uniforme manier zouden
examineren. Zou dat de gelijkheid bevorderen?
Wie zouden dat dan moeten zijn? Heb je meteen
een idee voor Nederland? Ik ben er niet voor: we
winnen misschien iets, maar we verliezen ook veel.
De waarde van het hele certificeringsproces in de
TA is dat we met elkaar onze standaarden hoog
houden. Dat we in staat zijn te laveren tussen de
grote verschillen die er zijn. Dat we daar echt mee
werken. We organiseren het examenproces zodanig
dat de kans op eerlijkheid en rechtvaardigheid zo
groot mogelijk is. Dat doen we door voor iedere
board – kandidaat relatie te onderzoeken of er geen
boudary issues zijn (of de kandidaat en de examinator elkaar nog in een andere rol kennen en of dat
verenigbaar is met de rol van kandidaat en examinator bij een CTA-examen). Dat doen we door de
taal in de board expliciet te bespreken en zo nodig de kandidaat een vertaler mee te laten nemen.
Dat doen we door bij iedere examenplaats enkele
TA-professionals te benoemen tot process facilitator,
op wie zowel een boardmember als een kandidaat
een beroep kan doen als hij of zij het idee heeft
dat het examen anders verloopt dan gewenst. Van
de process facilitator wordt goed gebruik gemaakt.
Tenslotte doen we het door aan de examensessies
zoveel het maar kan een observator toe te voegen.
Die bespreekt met de board na afloop zijn waarnemingen.
Dat we in staat zijn te laveren tussen de grote verschillen die er zijn, en te midden van die verschillen
blijven zoeken naar eerlijkheid, rechtvaardigheid.
Dat is voor mij de kracht van de TA. En dat we dat
blijven doen ontroert me keer op keer. Het examenproces gaat over zó veel meer dan pass of defer’.
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Hoe word ik CTA?
Marian Timmermans

Je maakte kennis met TA en was gegrepen door
de helderheid van de theorie; je raakte enthousiast door de praktische toepasbaarheid van wat
je leerde; je glimlachte om de rake en rijke taal
van de TA.

En op een dag besluit je: ik wil meer dan een TAtraining, ook de meerjarige opleiding heeft mijn
honger niet gestild. Ik wil een professionele, internationaal erkende TA-beoefenaar worden. Dan sla
je de weg in naar het CTA: Certified Transactional
Analyst. Je zoekt een ‘sponsor’ (= TA-opleider die je

Wie is Marian Timmermans?
Marian Timmermans is PTSTA (O), ze is medeeigenaar van de TA academie en heeft een eigen
praktijk voor (executive) coaching. TA academie
Opleidingen verzorgt - op de campus in Soesterberg - TA opleidingen in alle vier de velden van TA.
Daarnaast biedt TA academie Opleidingen een
Master opleiding TA aan (in samenwerking met
Middlesex University in Londen) die leidt tot de
oﬃciële titel MSc. Dit jaar volgen 250 studenten
een één-of meerjarige opleiding aan de TA academie. Regelmatig vinden ook open workshops
plaats. TA academie in Bedrijf biedt in company
trajecten voor training, teamcoaching en managementontwikkeling in bedrijven en organisaties.
Marian is historica, gaf enkele jaren les en had een
loopbaan bij gemeentelijke overheden voor zij ging
werken bij management adviesbureau BMC. Omdat mensen de bepalende factor zijn in de meeste
organisaties, heeft zij zich bekwaamd in TA om
daarmee de eﬀectiviteit van haar werken in organisaties te vergroten. Marian is co-auteur van het
boek Leidinggeven met diepgang. Over onderstromen in mens en organisatie. Voor EATA is Marian
taalcoördinator voor het Nederlandse taalgebied.
Ze kan bereikt worden op marian@ta-academie.nl
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naar je examen begeleidt), sluit een contract, begint
te schrijven, zorgt dat je voldoende uren supervisie
en TA-opleiding hebt gevolgd, neemt je tapes op
en meldt je aan voor het examen. Daar word je gewogen door een internationale board van gecertificeerde TA’ers. Wanneer je geslaagd bent zeggen zij
“we welcome you as a new TA colleague”. Spannend?
Dat kun je wel zeggen! Doorzetten? Nou en of!
Maar zeker wel te doen!
Van oudsher is de TA een stroming waar kwaliteit
hoog in het vaandel staat. Een zorgvuldig en transparant examenproces is een manier om die kwaliteit te bewaken. Doel daarbij is steeds dat we als
TA-gemeenschap waarborgen dat TA op een verantwoorde manier wordt toegepast. Doel is dat we
als TA’ers onze cliënten werkelijk verder helpen, of
ze nu in therapie of coaching zijn of in een training, individuele hulp zoeken of de samenwerking
in hun team willen verbeteren. Doel is dat we interventies doen die autonomie bevorderen. Dat is
mooi en kwetsbaar werk. Het vraagt om professionals die niet alleen een heldere theorie kennen
en kunnen toepassen, maar ook bereid zijn zich
voortdurend te blijven ontwikkelen en zichzelf en
hun werkwijze te laten toetsen door hun ‘peers’.
Het CTA is zo’n toets.
Volgens gegevens van de NVTA waren er op 11
november 2015 in Nederland 43 mensen met een
CTA-contract en 11 mensen die hun CTA hebben
gehaald. Na het CTA kun je opleider worden: er
zijn 16 mensen met de status van PTSTA (= Provisional Training en Supervising Transactional Analyst, voorlopig gecertificeerd opleider en supervisor
in de TA) en 8 TSTA’s (= Training en Supervising
Transactional Analyst, volledig gecertificeerd opleider en supervisor in de TA).
Vaak vinden CTA-examens plaats rond TA-conferenties.Wil je examen doen dan kun je in ieder geval terecht bij de Europese- en Wereldconferenties.
Op de site van de EATA (European Association for

Transactional Analysis www.eatanews.org) vind je
een overzicht van examendata en locaties.
De avond voor de examendag komen de examinatoren (allen gecertificeerde TA’ers en TA-opleiders) bijeen voor instructie: wat is de samenstelling
van de boards, waar liggen de materialen van de
kandidaten enz. Ook nemen ze keer op keer het
examenproces onder de loep: de rolverdeling (taken van de voorzitter en taken van de leden van de
board), de sabotagemechanismen, maar vooral de
uitnodiging ‘let the candidate shine’.
Hoe de reis naar het CTA verloopt voor de kandidaten vertellen twee TA-collega’s die onlangs slaagden.

Cor van Geffen
No gain without pain.
Van die momentjes op weg naar een schriftelijk examen.
Cor van Geffen slaagde in het voorjaar van 2015
voor zijn mondeling CTA-examen in het werkveld organisaties. Om deel te kunnen nemen aan
het mondelinge examen, moet je je schriftelijk
hebben gehaald. Het CTA-schriftelijk bestaat uit
vier categorieën: Professioneel zelfportret, Training
en persoonlijke ontwikkeling, casus, Theorie. Cor
vertelt dat het schrijven van zijn CTA examenstuk
wel een aantal van die ‘momentjes’ kende: situaties
waarin hij iets leerde dat zijn werk als organisatieadviseur, trainer en coach behoorlijk beïnvloedde.
Zo’n ‘momentje’ was toen Cor zijn casus had afgerond. Het was een beschrijving van hoe hij met
een MT van een organisatie had gewerkt, de interventies die hij had gedaan, zijn denken daarbij. In
de diepgaande bespreking met zijn sponsor kwam
op enig moment de vraag: ‘heb je nou het script
van de organisatie doorbroken of bevestigd’. Die
vraag was als een klap in het gezicht. Plotseling realiseerde Cor zich dat hij mee was gegaan in het
script van de organisatie en daarmee kansen voor
ontwikkeling had gemist. ‘Shit, dit doe ik dus! Dat
te realiseren deed zeer! En tegelijkertijd wist ik: dit
ga ik nóóit meer meemaken!’. Het was een krachtig leermoment ... Ik leerde iets wat ik niet op een
andere manier zou hebben kunnen leren: het was
nodig om te beschrijven, te analyseren en werkelijk
te begrijpen. Ik heb uitgehuild en ben doorgegaan.
Daar ben ik ontzettend blij om. Het heeft mijn
professionaliteit en effectiviteit enorm verdiept.’

Een ander ‘momentje’ vond plaats toen Cor zijn
werkstuk tegelijkertijd aan zijn sponsor en een andere TA’er uit zijn werkveld had laten lezen. Toen
hij het aan hen aanbood, was hij in de veronderstelling dat het werkstuk eigenlijk nagenoeg wel af
was. Sponsor en TA’er kwamen echter allebei met
de feedback ‘dat er nog behoorlijk wat aan moet
gebeuren en dat dat niet gaat lukken in de tijd
die er nog is’. Cor koos bewust voor TA’ers die
scherp zouden zijn op zijn werk. Het viel hem niet
moeilijk de ‘rode pen’ te incasseren: hij zag dat de
feedback terecht was. Wat wel zwaar was, was de
confrontatie met de boodschap ‘wees niet succesvol’. Hij kreeg de serieuze aanvechting de hele boel
door de wc te spoelen. Dat deed hij echter niet. Hij
voelde vanuit zijn tenen dat hij wèl een goed stuk
wilde produceren, binnen de tijd die hij zich ervoor
gesteld had. Heel bewust herzag hij een scriptbesluit (‘wees niet succesvol’), werkte zich drie weken
uit de naad, las een enorm aantal artikelen uit het
Transactional Analysis Journal (TAJ), had zeer regelmatig contact met zijn sponsor om te spiegelen
en om een zetje te krijgen. In deze weken ontdekte
hij hoe rijk de database van TAJ is (juist ook voor
professionele toepassing!), hij doorzag de theorie in
veel meer lagen dan in zijn eerdere studies, wist de
betekenis van de zin ‘TA-modellen zijn eenvoudig
maar niet simpel’ te ontrafelen. En met het werkstuk lukte het. Cor kreeg een mooie beoordeling
voor zijn schriftelijk.Terugkijkend op het hele proces zegt hij uit de grond van zijn hart: ‘het is zeer
de moeite waard’.

Manon Bongers
Thuis Engels praten en naar Engels nieuws op TV kijken
Mondeling doen voor een internationale board
“Al langere tijd paste ik TA toe in mijn werk en op enig
moment wilde ik laten zien wat ik in huis heb. Ik deed
mondeling examen in San Francisco, een bijzondere plek
om dit examen te doen omdat het de bakermat van de TA
is”. Aan het woord is Manon Bongers, die in 2014
slaagde voor haar CTA-counseling. Haar exam
board bestond uit iemand uit Hong Kong, iemand
uit India, iemand uit Zwitserland en iemand uit
Duitsland. Manon had zich van tevoren het hoofd
gebroken over de vraag of ze een vertaler mee zou
nemen. Of toch tenminste een woordenboek. Ze
las veel Engels, keek naar Engelse TV, praatte - tot
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vervelens toe! - Engels met haar gezinsleden en
deed enkele supervisies met haar (Nederlandse)
sponsor in het Engels. Ze besloot dat ze de taal
voldoende machtig was om het aan te durven. Wat
schetst haar verbazing toen ze ontdekte dat een van
de board members een tolk bij zich had! ‘O jee, heb
ìk weer’ dacht ze aanvankelijk, maar dat wist ze innerlijk snel om te buigen naar ‘dan heb ik in ieder
geval voldoende bedenktijd, want een examen met
vertaling duurt anderhalf keer zo lang. Bovendien is
het te waarderen dat iemand zorgvuldig wil zijn als
examinator’. Onder meer aan deze reactie merkte
Manon dat ze zich goed op het examen had voorbereid. Ze had pittige - en dus zeer leerzame - supervisies gedaan (bij verschillende TA-opleiders)
en kwam daar ook de nodige scriptthema’s tegen
rond examen doen en overdracht. Daardoor kon ze
tijdens het examen heel goed uit script blijven, ook
bij zo’n onverwacht feit aan het begin.
De board benaderde haar vanuit gelijkwaardigheid
(Ik ben OK, jij bent OK) en deed moeite zodat zij
zich op haar gemak voelde. Ze kon de ruimte zo
inrichten dat het haar beviel (lange tafel eruit!) en
had haar notebook met opnames binnen handbereik. Ze kon ook vragen wat ze nodig had (en deed

dat ook!). Dat betekent overigens bepaald niet dat
de board niet stevig doorvroeg: met name realiseerde ze zich dat het écht een examen is rond het
onderwerp contracteren en de vragen ‘Wat is de
grens van counseling en therapie? Hoe ga je om
met non-contracten? Wanneer verwijs je door?’.
Daar besteedde de board geruime tijd aandacht aan
en voelde Manon zich behoorlijk uitgedaagd! Ze
werd echt bevraagd op haar visie, haar toepassing
van TA, haar professionaliteit. ‘Hoe denk jij hierover en hoe doe jij dat nou?’ Wat voor Manon heel
goed werkte is dat ze regelmatig het podium nam
om een concept op de flapover te tekenen. Haar
gedegen voorbereiding - het opnemen, bestuderen
en met haar supervisor analyseren van de tapes; het
systematisch nalopen van de TA-concepten en gevraagde competenties - maakte dat ze zich competent wist en voelde.
Een bijzonder moment vond Manon de beoordeling door de exam board. De examinatoren bespreken dan - met een gericht scoreformulier - het
examen. Manon mocht tijdens die bespreking in
de examenruimte blijven. Ze hoorde de scores per
onderdeel en het resultaat: ‘Pass’. ‘Wat een boost
voor mijn zelfvertrouwen!’.

TA “For People on the Move”
voor iedereen die eigenzinnig en eigenwijs “on the move” is

Linda Hoeben - TSTA
{9Xj`jaXXiK8mXeX]j\gk\dY\i)'( 0df[lc\jk`a[\ejn\\b\e[j
EATA erkende basisopleiding in TA waarin je de klassieke concepten
van de TA goed leert kennen en toepassen in je eigen leven.
Deze opleiding wordt aangevuld met een facultatief supervisietraject waar je afzonderlijk voor kan inschrijven. In de supervisie
krijg je ondersteuning en advies in het professionele toepassen
van de concepten.
{('(@ekif[lZk`\`eK81()\e(*dXXik)'(-%<e+\e,ale`

hoe je lichamelijke stress- en traumagerelateerde klachten kan
begrijpen en behandelen.
Zowel coaches als psychotherapeuten kunnen komen leren hoe
je op het niveau van protocol en derdegraadsimpasses werkt
door middel van de lichaamstaal.
Na deze vijfdaagse kan je een impasse ‘zien’ door naar de
lichaamstaal te kijken en er op een theoretisch gefundeerde
manier mee werken.
We werken met theoretische presentaties en laten via “demo’s
individueel werk” de methodiek zien. Supervisie vragen kunnen
ook aan bod komen.
Een minimum basis (101) in TA is vereist.

Tweedaagse kennismaking met TA als persoonlijkheidsmodel, als
communicatiemodel en als ﬁlosoﬁsch kader.

Meer info bij linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu
En vanaf februari op www.forpeopleonthemove.eu

{K8\ec`Z_XXdjn\ib1mXe(*kfk(.Xgi`c)'(-

Alle door ons geven trainingen kan je registreren als TA training
en/of supervisie volgens de EATA richtlijnen
Alle trainingen gaan door op een unieke locatie in Hoegaarden.

Gedurende deze vijf dagen focussen we ons op de lichamelijke
aspecten van trauma en stress. Vertrekkend vanuit de TA leer je
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“Had ik maar...”
Ethisch code in de TA-prakijk
Piet van Haaster

Ethische dilemma’s kom je overal tegen, in elk
werkveld. Dus ook als coach, counselor of therapeut krijg je ermee te maken. Zo kwam ik laatst
op straat een buurvrouw tegen, die mij vertelde
over de problemen die zij heeft op haar werk. Ze
vroeg me: ‘Jij coacht toch mensen, kan ik bij jou
geen coachtraject volgen?’ Zou jij zonder pardon
ingaan op dit verzoek? Ik denk dat enige ethische
reflectie hier op zijn plaats is. De TA-gemeenschap kent een eigen ethische code, met basiswaarden en -principes waaraan je je handelen
kunt toetsen. Maar hoe pak je dat concreet aan?
In dit artikel maak je nader kennis met de EATAen ITAA-code en een praktische vragenlijst voor
toepassing in de praktijk.

Ik hoorde een keer een zzp-er vertellen dat hij een
grote opdracht kon krijgen waarmee hij zeker weer

Wie is Piet van Haaster?
Piet van Haaster MSc, PTSTA in Counseling en internationaal gecertiﬁceerd NLP Mastertrainer. Hij
is samen met zijn vrouw, Elly Voorend, directeur en
oprichter van Corael Opleidingen in De Bilt. Hij geeft
trainingen, opleidingen en individuele begeleiding
op het gebied van persoonlijke en professionele
ontwikkeling met Transactionele Analyse. Hij werkt
vanuit een integratieve benadering en combineert
in zijn werk Transactionele Analyse met het Enneagram, NLP en Familieopstellingen. Hij is uitgebreid
opgeleid in elk van deze stromingen en ruim tien
jaar verbonden geweest aan de spirituele Ridhwanschool in Californië. Hij is medeoprichter en zes jaar
voorzitter geweest van de vereniging Ethische Kring
voor Trainers, Adviseurs, Coaches en Therapeuten (EKTACT). Hij is co-auteur van het boek Kleine
ego’s, grote zielen. Piet van Haaster is bereikbaar bij
Corael Opleidingen, Blauwkapelseweg 52 te De Bilt.
E-mailadres: piet@corael.nl.
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voor een jaar werk had. Hij was al geruime tijd
zonder werk, zijn spaargeld was op en hij was aan
het nadenken over kleiner wonen. Zijn opdrachtgever stelde dat hij de opdracht kon krijgen als hij
10% van het honorarium op een privérekening van
deze opdrachtgever stortte. Nog zo’n voorbeeld:
wat te doen? Denk er vast over na terwijl we ons
verdiepen in de wereld van de ethische dilemma’s.

Wat is ethiek?
Ethiek is de kritische bestudering en reflectie over
de bestaande moraal. De bestaande moraal zijn onze
wetten, waarden, normen, gewoonten, bewuste en
onbewuste regels die we ‘gebruikelijk’ vinden. Alle
mensen hebben waarden.Van veel waarden zijn we
ons bewust, maar we hebben ook veel onbewuste
waarden. Het is de basis voor ons dagelijks handelen.
Anderson (1990) schreef dat de moraal niet topdown op papier wordt doorgeven, maar door mensen continue wordt ontwikkeld in de uitdagingen
die de tijd met zich mee brengt. De moraal van
vandaag is niet hetzelfde als de moraal van gisteren
of morgen (Graaf, 2011). Door veranderingen in
de maatschappij kunnen waarden van vroeger nu
niet meer van toepassing zijn. Denk maar eens aan
hoe mensen reageerden op het gebruik van de eerste mobiele telefoons op straat: “Kijk hem eens, moet
zeker laten zien dat hij belangrijk is!”, terwijl mobiel
telefoneren nu niet meer weg te denken is.

Waarom een ethische code?
Veel beroepsgroepen hebben hun eigen ethische
code. Ook binnen de TA-gemeenschap is zo’n
code ontwikkeld: door de European Association
for Transactional Analyses (EATA) en de International Transactional Analyses Association (ITAA).
Als TA-professional en door lidmaatschap van de
NVTA, EATA of ITAA onderschrijf je deze ethische code. Het is een houvast voor de professional

om te bepalen wat wel of niet acceptabel is. Daarnaast biedt het bescherming aan cliënten: voor hen
is het ook helder vanuit welke waarden en basisprincipes de TA-professional werkt.
Doel van de ethische code is de rechten van de
mens te garanderen en te voldoen aan nationale
wetten. EATA noemt dit de deontologische richtlijnen (richtlijnen voor professionele ethiek). Het
doel is ook het verhogen van bewustzijn en ethisch
denken van de TA-professional om hem zo een
referentiekader te bieden voor het analyseren van
situaties met mensen en criteria om ethische afwegingen te kunnen maken.

Ethische reflectie
Het doel van ethische reflectie is bewustzijn ontwikkelen over te maken keuzes. En dat vraagt om
een oordeel loze houding. Immers, zo gauw ik een
mening heb over wat wel of niet acceptabel is, beinvloed ik mezelf als vragensteller. Met ethische
reflectie bedoelen we dus een oordeelloos onderzoek van de situatie, de gedragskeuzes, het ethische
dilemma, de wetten en de gevolgen, om vervolgens
te kunnen bepalen wat voor jou de juiste keuze van
handelen is (Weisfelt, 2013).
In het voorbeeld in de inleiding van de buurvrouw
die mij vraagt of ik haar wil coachen kan ik mij bijvoorbeeld afvragen hoe het voor mij is als ik meer
van haar persoonlijke wereld te weten kom. Welk
effect heeft dat op ons contact? En wanneer kan dat
een probleem zijn? Als ze naast me woont? Twee
huizen verderop? Aan het eind van de straat?
Ethische reflectie op basis van de ethische code is
een hulpmiddel om je als professional te kunnen
verantwoorden. Waarom je de keuzes maakt die je
maakt. En het helpt je problemen en klachten te
voorkomen.
Nog een voorbeeld. Ik had Thea in coaching. Haar
leidinggevende, Ruud, had mij gevraagd haar te
coachen. Op een afscheidsreceptie kwam ik toevallig Ruud tegen: ik ken hem van opdrachten die
ik in het verleden voor hem heb gedaan. We spraken wat met elkaar. Toen vroeg hij mij en passant:
“Denk jij ook niet dat Thea niet meer te handhaven is
op haar huidige plek?”
Bij nieuwe coachtrajecten is het van belang om

met de leidinggevende en de nieuwe coachee in
het eerste contractgesprek af te spreken dat alle informatie over het coachtraject vertrouwelijk is en
eigendom blijft van de coachee. Dit biedt bescherming aan de coachee en duidelijkheid aan de leidinggevende. Als dat op deze manier geregeld is, zal
Ruud niet meer zo snel deze vraag stellen. En als
hij dat toch doet, heb je een antwoord paraat.
Zoals Graaf en Levy (2011) ook schrijven houdt
ethische reflectie nooit op. Steeds weer komen er
vraagstukken op je pad waarin je keuzes hebt te
maken. Met regelmatige reflectie op ethische dilemma’s wordt je bewuster van de effecten van je
gedragskeuzes en duidelijker in je contractering.
En dat draagt ook bij aan je professionele ontwikkeling!

De ethische code van EATA en ITAA
De ITAA en EATA hanteren beide dezelfde ethische code. Er is een klein verschil: de code van
de ITAA heeft een klachtenprocedure, die van de
EATA niet. Dit heeft te maken met het verschil in
organisatievorm: de ITAA is een vereniging met
individuele leden en de EATA is een vereniging
met landelijke TA-organisaties als leden (waaronder de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA)). De klachtenprocedure voor
EATA-leden is een nationale aangelegenheid en
daarom zelf opgesteld door de NVTA. Deze klachtenregeling is onlangs aangepast aan de criteria van
het Centrale Register voor Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO). Je vindt hem op de website
van NVTA (nvta.nl).

Basiswaarden
In het verleden bestond de ethische code uit een
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pakket regels die aangaven wat wel en niet mocht.
De huidige ethische code geeft meer een overweging van basiswaarden en basisprincipes waardoor
TA-professionals zich kan laten leiden. De code
gaat uit van vijf basiswaarden die zijn afgeleid van
de universele rechten van de mens:
1. waardigheid,
2. zelfbeschikking,
3. gezondheid,
4. veiligheid en
5. wederzijdsheid.
Een beschrijving van deze basiswaarden is te vinden in de EATA Ethische code op nvta.nl.

Ethische basisprincipes
Van elk van de vijf basiswaarden is een ethisch basisprincipe afgeleid. De basisprincipes zijn bedoeld
als aanwijzing hoe te handelen, met het doel welzijn, ontwikkeling en groei van mensen te bevorderen. Dit zijn die vijf basisprincipes:
1 respect
2 empowerment
3 protectie
4 verantwoordelijkheid
5 betrokkenheid in relaties
Een uitgebreidere beschrijving van deze ethische
basisprincipes is te vinden in de EATA Ethische
code op nvta.nl.
Laten we de ethische basisprincipes eens toepassen
op de voorbeelden uit dit artikel:
• Op grond van het basisprincipe respect (dit is onder andere: doorverwijzen) verwijs ik mijn naaste
buurvrouw door naar een collega.
• Op grond van het basisprincipe empowerment
volg ik regelmatig nascholing en supervisie.
• Op grond van het basisprincipe protectie (dit is
onder andere: adequate diensten aanbieden)
maak ik in het voorbeeld met Ruud en Thea van
te voren afspraken over vertrouwelijkheid.
• Op grond van ditzelfde basisprincipe protectie (dit
is onder andere: alleen contract als...) maak ik bij
een vraag voor coaching van een medewerker
van Ruud de afweging of mijn relatie met Ruud
effect kan hebben op het coachcontract met zijn
medewerker.
• Op grond van het basisprincipe protectie (dit is
onder andere: diensten leveren in overeenstem-

26

STROOK P25 DECEMBER 2015

ming met de wet) neem ik zelf geen opdracht
aan waarbij de opdrachtgever 10% van het honorarium op zijn privérekening gestort wil hebben.
Een dergelijk contract is voor mij ethisch onaanvaardbaar. Het is te belastend op alle basisprincipes en brengt daarmee het realiseren van het
contract in gevaar.

Waar start het ethische probleem?
Een ethisch probleem ontstaat vaak aan het begin
van het contact, maar komt veel later in het proces
naar voren: Als ik regelmatig contact onderhoud
met Ruud en geen afspraak heb gemaakt over vertrouwelijkheid, kan dat in de loop van de tijd de resultaten van het coachproces negatief beïnvloeden.
Thea merkt dat ik met Ruud contact heb en kan
denken: wat vertelt hij tegen Ruud over mij? Dat
beschadigt het vertrouwen dat ze in mij heeft en ik
kan niet meer integer werken.
Dit soort situaties kunnen goed worden ondervangen met een helder contract.Veel is te voorkomen
door in de contractfase de afweging te maken: welke mogelijke ethische fouten kan ik hier maken?
Of de basisprincipes na te lopen om dat voor jezelf
te checken.
Ethische problemen zijn echter niet altijd met één
basisprincipe te duiden. Soms ook blijkt gedurende
het coachproces dat twee basisprincipes in conflict
zijn. Stel dat ik de afspraak over vertrouwelijkheid
heb gemaakt met mijn cliënt. Vervolgens vertelt
deze cliënt bij het afscheid dat hij een groot contant geldbedrag van zijn werkgever in zijn eigen
zak heeft gestoken. Wat doe je dan?
Natuurlijk blijven TA-professionals ook allemaal
mens en dus maken ook wij fouten. Wat ik mooi
vind is wat Mazzetti (2012) hierover schrijft. Hij
geeft in zijn artikel aan dat je de aangerichte schade
kan herstellen door de consequenties van je handelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door je excuus
aan te bieden én vervolgens de oprechte vraag te
stellen of de ander je excuus accepteert. Daarmee
geef je ook een voorbeeld aan je cliënt hoe in dit
soort situaties te handelen. Door bereid te zijn om
te praten over je gemaakte fouten kunnen jijzelf,
maar ook anderen ervan leren. En dat is uiterst behulpzaam voor je eigen professionele ontwikkeling.

Ethisch dilemma onderzoeken
Stel nu dat je met een ethisch dilemma te maken
krijgt, wat doe je dan? Het ethisch onderzoek, jezelf ethisch bevragen, geeft zicht in het dilemma
en je keuzemogelijkheden. Het is vaak handig dat
iemand anders je hierop bevraagt, zodat je gestimuleerd wordt aan die ander uit te leggen waarom
je een bepaalde keuze hebt gemaakt of wilt gaan
maken. Het resultaat van ethisch onderzoek biedt
ook de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te
nemen voor je handelen. Je kunt dan met redenen
uitleggen waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt.
Ethisch onderzoek is geen politieonderzoek. Politieonderzoek is gericht op waarheidsvinding, ter-

wijl ethisch onderzoek gericht is op het vinden van
jouw afwegingen om een bepaalde keuze te maken.
Het ethisch bevragen gebeurt altijd op basis van de
ethische code, om te onderzoeken welke wetten,
waarden en basisprincipes in het geding zijn bij
de te maken keuze. Weisfelt (2013) beschrijft ook
het gevaar van vervallen in begeleidersvragen. Het
ethisch onderzoek verwordt dan tot een onderzoek
naar welke professionele fout je hebt gemaakt als
begeleider. Deze vragen hebben dan geen relatie
meer met de ethische code maar meer met bijvoorbeeld het coach- of counselingswerk van de
inbrenger. Ethisch onderzoek dat wordt uitgevoerd
vanuit een ik-ben-oké-jij-bent-oké-positie stimuleert een oordeelloos onderzoek en is doorgaans
uitermate leerzaam.
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Vragenlijst
Voor onderzoek van een ethisch dilemma of probleem waarbij wetten, waarden of basisprincipes in
het geding zijn heeft Weisfelt (Weisfelt 2006) een
serie vragen beschreven die ik onderstaand heb bewerkt en toegespitst op de EATA/ITAA Ethische
code. Deze vragen bieden structuur in het ethische
onderzoek:
1

2
3
4

5
6

7

8
9
10
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Wat is de situatie? Richt je op de context en
feiten (geen interpretaties).
Welke opties heb je? Wat is jouw gedragskeuze?
Hoe beargumenteer je die keuze?
Welke waarden en principes hebben hier prioriteit?
Welke contextuele factoren zijn van belang?
Wat is het ethische dilemma in deze situatie?
Welke wetten, waarden of basisprincipes zijn in
het geding? Welke mogelijke fout maak je hiermee?
Wat zijn de gevolgen van die gedragskeuze?
Hoe ga je om met de gevolgen van deze keuze?
Wat leer je hiervan?
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Voorbeeld ethisch onderzoek met de
vragenlijst
Onderstaand geef ik een voorbeeld van ethisch
onderzoek met deze vragenlijst. Arendsen-Hein
(2011) geeft meer voorbeelden van ethische dilemma’s uit haar psychotherapiepraktijk, die met
deze vragenlijst als oefening kunnen worden onderzocht.
1

2

3

Wat is de situatie? Richt je op de context en
feiten (geen interpretaties).
Mijn buurvrouw heeft problemen op haar werk
en vraagt mij of ik haar wil coachen.
Welke opties heb je? Wat is jouw gedragskeuze?
Ik kan haar zelf coachen en ik kan haar doorverwijzen naar een andere coach. Ik heb besloten haar te coachen.
Hoe beargumenteer je die keuze?
De buurvrouw woont in mijn buurt. Ze woont
niet direct in mijn straat maar in een zijstraat.
Ik kom haar, haar partner en kinderen niet vaak
tegen op straat en ik ken niemand in haar directe omgeving.

4

5

6

7

8

9

10

Welke waarden en principes hebben hier
prioriteit?
Respect: kan ik mijn beste dienst leveren aan iemand die bij mij in de buurt woont?
Protectie: kan ik haar voldoende vertrouwelijkheid bieden?
Welke contextuele factoren zijn van belang?
Van belang is hier de frequentie van (toevallige)
ontmoetingen. Ze woont weliswaar niet in mijn
straat, maar wel in mijn buurt. Ik kom haar wel
elk jaar tegen op de jaarlijkse buurtbarbecue.
Wat is het ethische dilemma in deze situatie?
Ik wil haar graag helpen en ik heb de vaardigheden daarvoor in huis. Aan de andere kant
vraag ik me af of ik mijn potentie volledig kan
inzetten omdat ik me in zou kunnen houden
en haar niet confronteer in de coachgesprekken om onze relatie als buurtgenoot te kunnen
behouden.
Welke wetten, waarden of basisprincipes
zijn in het geding? Welke mogelijke fout
maak je hiermee?
Als ik haar ga begeleiden krijg ik vertrouwelijke
informatie over haar persoonlijke leven, misschien ook wel informatie over de relatie met
haar partner en kinderen. Om de buurtgenootrelatie te behouden kan ik misschien niet mijn
volledige potentie inzetten, waardoor ik het basisprincipe van respect voor haar overschrijd.
Wat zijn de gevolgen van die gedragskeuze?
Ik heb er voor gekozen om haar te begeleiden.
Gevolg is dat ik misschien mensen over haar
hoor praten. Ik hou dan mijn mond. Op de
buurtbarbecue kom ik haar wel tegen, maar ik
hou afstand in de relatie met haar en haar man.
Ik kan dus niet meer geheel onbevangen in het
contact met haar staan.
Hoe ga je om met de gevolgen van deze
keuze?
Ik had hier in dit geval geen problemen mee en
had dat vooraf met haar besproken.
Wat leer je hiervan?
Ik wil graag onbevangen kunnen blijven in het
contact met mijn buurtgenoten, niet beïnvloed
worden door vertrouwelijke informatie en wil
een gelijkwaardige relatie met mijn buurtgenoten hebben. De begeleiding van deze persoon
die in een zijstraat woont is goed verlopen. Ik
heb wel besloten om in het vervolg geen men-

sen meer te begeleiden die in mijn straat wonen
en/of op onze jaarlijkse buurtbarbecue komen,
zodat ik in mijn eigen woonbuurt onbevangen
kan blijven in mijn contacten.

Conclusie
Ethische dilemma’s komen we in allerlei situaties
tegen.Vanuit onze rol van begeleider (coach, counselor, therapeut, trainer, manager, adviseur) kunnen
we in situaties terecht komen die vragen om een
keuze, die soms lastig te maken is.
De ethische code van ITAA en EATA biedt houvast voor TA-professionals om hun keuzes met redenen te maken.
Problemen ten gevolge van ethische afwegingen
ontstaan vaak in het begin van het contact en kunnen in de contractfase voor een belangrijk deel
worden voorkomen. Met de gegeven vragenlijst
kunnen ethische afwegingen worden onderzocht
en getransformeerd in een interessante leerervaring.
Het is daarom uiterst leerzaam om regelmatig aandacht te besteden aan ethische reflectie op issues
die je in je werk tegen komt. Dit voorkomt situaties waarin je achteraf zegt: ‘Had ik maar…’
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CTA ervaringen

Ik ben een Transactioneel Analist

Een ervaring met veel gezichten

Ooit zag ik Claude Steiner zichzelf op een TAcongres aan het publiek voorstellen met: “I’m Claude Steiner, a Transactional Analist”.
Dat klonk met een knipoog als de start van een
AA-meeting in plaats van een TA-meeting en tegelijk daarmee als krachtig statement.
Het behalen van mijn CTA betekent voor mij dat
ik óók kan zeggen: “Ik ben een Transactioneel Analist”.
Daar ben ik trots op.
Het pad om mijn CTA te behalen kende onverwachtse bochten, kuilen, uitglijders, prachtige inen uitzichten, geweldige fans en leraren.Voor mijn
professionele en persoonlijke groei is het een essentiële basis gebleken voor ‘Roots & Wings’.

Mijn CTA-examen was een ervaring met veel gezichten. Ten eerste een uitdagende weg om uit te
vinden wat TA en mij zelf nu eigenlijk aan elkaar
bond. Allerlei literatuur lezen, nieuwe dingen tegenkomen, koppelen aan praktijkervaring, dat was
boeiend. Het mondeling en de voorbereiding daartoe brachten mij geregeld in oude scriptangst wat
ook een soort geboortepijn inhield, denk ik. Het
mondeling examen was degelijk van opzet. Dat is
sowieso mooi aan het CTA-examen; laten zien wat
jij met TA doet in plaats van ‘geen fouten te maken’
tijdens je opleiding.
Het CTA-certificaat vind ik dus echt een bewijs
van dat je iets kunt, dat je visie hebt, dat je je in
een geïntegreerd model hebt verdiept. Last but not
least ben je ook echt meteen lid van de community. Dat kwam feestelijk tot uiting in de ‘tunnel of
love’ waar we bij de certificaat-uitreiking doorheen
liepen om het begeerde papiertje in ontvangst te
nemen; voor iedereen aan te bevelen!

Esther Cohen

Pierre Sebregts
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Van doel naar reis

Durven leren en blijven ontwikkelen

Toen ik begon aan het CTA-traject dacht ik: als
ik het CTA-examen heb behaald, dan gaat het gebeuren! Ik zag het als een pot goud aan het einde
van de regenboog. Gaandeweg het traject werd me
steeds duidelijker dat het goud schuilde in het proces; de route op weg naar het CTA-examen. Door
de verdieping die ik in mezelf en in de concepten
vond en vooral het ervaren dat dit proces ook veel
plezier opleverde…
Zo begon het echter niet voor mij. Aan alle CTAopdrachten (schriftelijk, geluidsopnames) begon
ik steevast met lichte afschuw en intern beven. Ik
dacht vaak: jeetje, moet ik dit echt doen? Hoe kunnen ze dit van me vragen? Ik bevond mij vaak intern in de Slachtofferrol. Ik zag het toch als een
lichte vorm van dwang. Maar juist deze opdrachten hebben me geholpen om echt na te denken,
te reflecteren over de concepten in detail en hoe
ik dit toepas in mijn werk. En gaandeweg heb ik,
met behulp van supervisie, beperkende delen van
mijn script onderzocht en opgeruimd. Ik heb in
dit proces veel geleerd van het beluisteren van mijn
opnames, de supervisies, het herschrijven van het
schriftelijk en de voorbereiding van het mondeling in het Engels. Ik had niet gedacht dat ik het
mondelinge examen zo leuk zou vinden, de tijd
vloog voorbij.
Ik merk dat ik door het CTA-traject echt begrijp
wat de concepten inhouden, hoe ik heel natuurlijk verbindingen leg tussen de concepten en dat ik
deze heb geïntegreerd in mijn manier van denken,
voelen en handelen. Ik voel dat ik nu een stevige
basis heb en dat ik krachtig ben als TA-counselor.
Het CTA is wat mij betreft een aanrader voor iedereen die verdieping en verdere professionalisering als TA-er zoekt.

Vijftien jaar geleden maakte ik kennis met de TA.
Ik was meteen geraakt door de authenticiteit van
mijn opleiders, de toegankelijkheid van de theorie
en het ontwikkelingsgerichte van de methode. Het
traject naar mijn examen heeft mij op persoonlijk
vlak geleerd meer mijn eigen mens te worden. Door
mijn scripthema’s te herkennen en aan te pakken
sta ik vrijer in het leven en geniet ik meer. In 2011
heb ik in Bilbao mijn CTA-examen gehaald. Een
geweldige ervaring die ik iedereen toewens.
Mijn professionaliteit als leidinggevende is sterk
vergroot. Ik kan beter waarnemen wat er speelt,
kiezen en handelen. De TA-kernconcepten zijn afzonderlijk of in samenhang met elkaar te gebruiken. Ik merk dat hierdoor een beter werkklimaat
ontstaat waarbij mijn medewerkers, en ikzelf, de
structuur en veiligheid ervaren die nodig is om
goed te presteren, te durven leren en onszelf blijvend te ontwikkelen.
Liesbeth de Jong

Monica Cox

STROOK P25 DECEMBER 2015

31

55 jaar TA-training en -certificatie
Anne de Graaf

Alles draait om de klant!
Stel, we hadden in het hoofd en in het hart van Eric
Berne kunnen kijken toen hij de ITAA bedacht
met het bijbehorende systeem van training en certificering. Wat zouden we gezien hebben? Wellicht
dat hij onder de indruk was van de (theoretische én
praktische) kwaliteit van het TA-model als zodanig.
En waarschijnlijk zouden we ons realiseren dat hij
TA-training en -supervisie wilde aanbieden met
net zo’n hoge kwaliteit. Dat hij, om die kwaliteit
te garanderen, voor een examen- en certificeringssysteem pleitte. Maar bovenal zouden we zien dat
hij dit allemaal deed, omdat hij constant zijn (en
onze) cliënten in gedachten had. Want dáár draait
het uiteindelijk allemaal om: de klant!

Kwaliteit gegarandeerd
Iedereen die er een boek over heeft gelezen kan
TA inzetten in zijn privé- of professionele leven.
Iedereen mag ook zeggen dat hij ‘werkt met TA’.
Maar dat maakt je nog geen TA-professional. Daarvoor is er het wereldwijde netwerk van gecertificeerde TA-trainers en -supervisors (P-TSTA’s).

Wie is Anne de Graaf?
Anne de Graaf is internationaal erkend opleider en
supervisor in de Transactionele Analyse (TSTA) op
het gebied van organisaties. Hij is medeauteur van
het succesvolle TA boek over leiderschap Einstein en
de kunst van het zeilen en co-editor van het indrukwekkende TA overzichtswerk Leerboek Transactionele Analyse. Begin 2016 verschijnt dit boek in een
uitgebreide Engelse vertaling onder de titel Into TA.
De afgelopen jaren leverde hij bijdragen aan diverse
TA opleidingen in Nederland, Engeland en Oost Europa. Hij is aan de TA academie verbonden als algemeen directeur en opleider.
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Zij bieden training en supervisie die voldoet aan
vastgestelde, hoge kwaliteitseisen, zodat de nieuwe
TA-professionals die ze opleiden een gegarandeerd
kwaliteitsniveau hebben. En daar profiteert de client weer van.

Certificatie als keurmerk
De Certified Transactional Analyst (CTA) heeft
dus een belangrijk keurmerk in handen. Maar dan
moet de cliënt natuurlijk wel weten dat dat keurmerk bestaat en wat het betekent. Daarom stimuleert de ITAA haar leden, therapeuten, consultants,
coaches, leraren en trainers om CTA te worden.
Hoe meer die term verschijnt op visitekaartjes en
websites van TA-professionals, hoe eerder cliënten
het zullen gaan herkennen als een keurmerk dat
een bepaalde kwaliteit garandeert. En als cliënten
gaan vragen om gecertificeerde TA-professionals,
wordt certificering ook voor anderen die zich met
TA bezighouden interessant. Een goede reden dus
om het CTA-keurmerk te promoten!

ITAA
De ITAA heeft een belangrijke en zelfs cruciale
rol in de internationale TA-gemeenschap als het
gaat om kwaliteitsbewaking. De voorwaarden voor
die kwaliteit zijn vastgelegd in de lijsten met (basis)
competenties en de ethische en professionele code.
Deze documenten zijn de basis voor het bewaken
en evalueren van een kwaliteitsniveau dat wereldwijd gelijk is. De documenten zijn openbaar toegankelijk, zodat elke cliënt kan zien wat hij kan
verwachten van een gecertificeerde TA-professional. Opdat elke cliënt kan kiezen voor kwaliteit.
Want de klant, daar draait het om.

Functional Fluency
en TIFF licentietraining
Vergroot op een unieke manier de impact van de ontwikkeltrajecten
die je verzorgt dankzij de Functional Fluency en TIFF licentietraining.

FUNCTIONAL FLUENCY

TIFF ©

LICENTIEPROGRAMMA

Functional ﬂuency geeft
een helder inzicht in de effectiviteit
van gedrag. Het door Susannah
Temple ontwikkelde model en de
bijbehorende praktische aanpak
vormen een prima basis om (inter)
persoonlijke effectiviteit verder te
vergroten en Fluent Leadership te
ontwikkelen. Het model komt voort
uit de Transactionele Analyse en
heeft hier veel verbinding mee.

Gebaseerd op het Functional
Fluency model is een gevalideerd gedragsanalyse instrument
ontwikkeld. De Temple Index of
Functional Fluency (TIFF©) meet
de neiging om bepaald gedrag te
vertonen en vormt een uitstekend
startpunt voor coaching en
trainingen. Daarnaast is de analyse
te gebruiken als onderdeel van
teamsessies en als 360 graden
feedback instrument.

Functional Fluency Nederland
verzorgt in samenwerking met
grondlegster Susannah Temple
het ofﬁciële licentieprogramma
voor het gebruik van het TIFF
instrument. Na certiﬁcatie ben je
lid van het netwerk, ben je welkom
op de jaarlijks georganiseerde
inspirerende bijeenkomsten en heb
je toegang tot een bibliotheek met
daarin praktisch toepasbare
oefeningen en materialen.

Inschrijven of meer weten
Inschrijven kan via de website www.functionalﬂuency.nl. Wil je, voordat je beslist om deel te nemen aan
de Functional Fluency en TIFF licentie-training, eerst het instrument tegen een speciaal tarief ervaren?
Stuur dan een mail naar info@functionalﬂuency.nl met het verzoek tot een persoonlijke nabespreking
van jouw TIFF. Deelnemen aan één van de introductiebijeenkomsten kan ook.
Het programma en de data van deze avonden tref je aan op de website.
Meer weten? Ga naar www.functionalﬂuency.nl,
bel naar 0168 - 47 17 69 of blijf op de hoogte via
twitter.com/ﬂuenttweet.
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Persoonlijk

Creatief

Autonoom

Into TA
A Comprehensive Textbook
on Transactional Analysis
TA Seminar met:

William F Cornell
Anne de Graaf,
Trudi Newton
Moniek Thunissen

Ter gelegenheid van het verschijnen
van een geheel vernieuwde
introductie (en meer) in de TA.

Uitnodigi

ng

PRESENTA
TIE
‘INTO TA’

Kom naar de feestelijke presentatie van het
nieuwe TA handboek, koop het boek tegen
een gereduceerd tarief en laat het signeren
door (een van) de vier auteurs!
Waar

TA academie
(Kontakt der Kontinenten, Soesterberg)

Wanneer

Donderdag 4 februari
16.00 - 18.30 uur

Wat nog meer
Aanmelden

Gratis toegang, TA seminar, ontmoeting, muziek, hapje, drankje
Stuur een mail naar: info@ta-academie.nl

www.ta-academie.nl

