Introductieworkshop

Transactionele
Analyse (TA-101)

Een interactieve en speelse kennismaking met TA

Wanneer?
Jaarlijks, enkele malen (09:30— 17:15 uur)
Door wie?
Jacqueline van Gent, MSc, register-psycholoog NIP, Arbeid & Organisatie, TSTA-Counselling

TA-denhaag richt zich op de ontwikkeling van individuen en
groepen door middel van Transactionele Analyse (TA). Wij bieden coaching / counseling voor individuen en teams en verzor2e de Riemerstraat 172
2513 CZ Den Haag
Mobiel: + 31 (0)6 26330649
E-mail: info@transactioneleanalyse-denhaag.nl
www.ta-denhaag.nl

TA-denhaag creëert ruimte
om je eigen spoor te volgen.

gen zowel in Nederland als in het buitenland gedegen én betaalbare opleidingen en workshops over het gebruik van TA
in verschillende contexten.
TA is een model dat inzicht geeft in wie we zijn en hoe we op
een gezonde en effectieve manier met anderen én met onszelf
kunnen communiceren.
TA wordt internationaal erkend als een effectieve methode voor
professionals in coaching / counselling, onderwijs / opvoeding,
organisatieontwikkeling en psychotherapie.

Een greep uit de inhoud van de Introductieworkshop Transactionele Analyse (TA 101)







Egotoestanden (het Ouder - Volwassene - Kindmodel): Welke delen van onszelf zijn betrokken bij
ons denken, voelen en doen?
Transacties: Hoe communiceren we met elkaar
Dramadriehoek (Aanklager - Redder - Slachtoffermodel): Hoe komen we terecht in een
dysfunctioneel communicatiepatroon en hoe stappen we daar weer uit?
Strooks: Hoe geven we onszelf en anderen erkenning?
Tijdsstructurering: Hoe brengen we onze tijd door?
Script: Welke overtuigingen heb ik over mezelf, over anderen en over de wereld om ons heen en
hoe kan ik die overtuigingen bijstellen?

Literatuur
Voorafgaand aan de workshop krijg je een syllabus (PDF) toegestuurd
Werktijden
Twee aaneengesloten dagen, 09:30 - ca. 17:15 uur, met koffie–, lunch– en theepauze. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Voor de lunch zijn er diverse broodjeszaken in de buurt.
Groepsgrootte
6 - 16 deelnemers.
Investering
€ 198,00 (vrijgesteld van BTW*).

Locatie
TA-denhaag, Tweede de Riemerstraat 172,
2513 CZ Den Haag

Bij een groep groter dan 8 wordt een
andere goed bereikbare locatie in het
centrum van Den Haag gezocht.

Erkenning
Deelnemers krijgen aan het einde van de workshop een 101-certificaat. Dit certificaat geeft wereldwijd
toegang tot vervolgopleidingen in de TA. Deze 101 is in Nederland geaccrediteerd door Registerplein,
KNOV, KABIZ (doktersassistenten), LVPW.
*TA-denhaag maakt deel uit van Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier (www.kuhlemeier.nl) en is
CRKBO geregistreerd.

Inschrijven
Stuur een email naar: info@transactioneleanalyse-denhaag.nl
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

