TAOL: TA Open Leergroep
4 workshops van 2 dagen

Leren met en van
elkaar in een open
leergroep

Van november 2019 t/m mei 2020 verzorgen de opleidingsinstituten TA-Eemland en
TA-denhaag vier 2-daagse modules TA op vrijdagen en zaterdagen. Je kunt je inschrijven voor alle 4 modules of per module afzonderlijk.

Wanneer?
2019: 1 & 2 november 2019
2020: 31 januari & 1 februari, 10 & 11 april en 29 & 30 mei, steeds van 09:30 - 17:00
Waar?
Het voormalig kerkje van Austerlitz (Utrecht), Oude Postweg 137.
Voor wie?
Mensen die TA in hun werk gebruiken en hun toolbox willen uitbreiden.
Door wie?
Jacqueline van Gent, Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie , TSTA-Counseling
Harry Gerth, P&O-manager, TSTA-Organisatie

Opzet
De dagen zijn een mix van theoretische en praktische verkenning rond een bepaald thema. In de
ochtend staat het thema centraal, in de middag is er ruimte voor oefenen, elkaar coachen,
intervisie of supervisie waarbij het thema centraal mag, maar niet hoeft te staan.
Ter voorbereiding op elke workshop krijgen de deelnemers een artikel over het workshopthema
toegezonden. De opleiders wisselen elkaar tijdens de workshops af.

De thema’s van de 4 modules
1. Theorie en praktijk van hechting en ontwikkeling (1 & 2 november 2019)
Mensen ontwikkelen vroeg in hun leven, op grond van hun ervaringen, een bepaalde hechtingsstijl.
Die hechtingsstijl is van invloed op hoe iemand zich manifesteert in persoonlijke relaties en op de
werkvloer. In de TA is veel aandacht voor het baanbrekende werk van Bowlby en Ainsworth en
welke betekenis hechting heeft voor de ontwikkeling van het levensscript. Hoe gebruik je jouw
kennis van hechting en ontwikkeling in je werk als TA practitioner?
2. Groepsprocessen (31 januari en 1 februari 2020)
Wat gebeurt er op het moment dat je over de drempel van een groep of organisatie stapt? Met
jou, met de groep, met de organisatie? Wat is “de onderstroom” en wat is “systemische wijsheid”
en hoe kun je als TA practitioner met beide werken? We verkennen verschillende theorieën over
groepen en organisaties, waaronder - natuurlijk - die van Eric Berne.
3. Burn-out en zingevingsvraagstukken in de TA-praktijk (10 & 11 april 2020)
Een burn-out is vaak aanleiding om stil te staan bij de vraag: waarom doe ik, zoals ik doe en zou ik
het niet liever anders doen? Wie ben ik in mijn verschillende rollen en is dat ook wie ik wil zijn? Of
een nog existentiëlere vraag: wat is de zin van mijn leven eigenlijk? Hoe kun je - of je nu coach,
counselor, consultant of therapeut bent - vanuit het rijke TA-gedachtegoed met dergelijke vragen
van cliënten/cliëntsystemen aan het werk?
4. Overdracht en tegenoverdracht in de TA-praktijk (29 & 30 mei 2020)
Overdracht én tegenoverdracht vindt altijd en overal plaats, daar zijn alle geleerden het wel over
eens. Minder overeenstemming bestaat over wat je er als TA-practitioner mee zou moeten of zou
kunnen doen. In Relational TA maakt de practitioner actief gebruik van overdracht en
tegenoverdracht, terwijl meer cognitief georiënteerde TA practitioners wellicht juist minder
nadrukkelijk met deze fenomenen zullen werken. Aan de orde komen o.a.: hoe kun je werken met
(tegen)overdracht, welke soorten (tegen)overdracht kennen we, wat is projectieve identificatie,
hoe werkt (tegen)overdracht in teams.

Alle modules zijn co-creatief van opzet; de deelnemers bepalen door hun casuïstiek mede wat de
concrete inhoud van de module workshop wordt. Wij verwachten én waarderen van deelnemers
een actieve inbreng, nieuwsgierigheid en de bereidheid om het eigen en andermans referentiekader
respectvol te onderzoeken.

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

gen zowel in Nederland als in het buitenland gedegen én betaal-

Telefoon: +31 (0)70 3468890
Mobiel: + 31 (0)6 26330649
E-mail: info@transactioneleanalyse-denhaag.nl
www.ta-denhaag.nl

in verschillende contexten.

Voor duidelijke en oprechte
communicatie.

TA wordt internationaal erkend als een effectieve methode voor

bare opleidingen en workshops over het gebruik van TA
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.
professionals in coaching / counselling, onderwijs / opvoeding,
organisatieontwikkeling en psychotherapie.

PRAKTISCH
Werktijden
Vrijdagen en zaterdagen van 09:30 - 17 uur met koffie–, lunch– en theepauze. Voor koffie, thee en een
eenvoudige lunch wordt gezorgd. Eventuele dieetwensen graag aangeven op het inschrijvingsformulier. Of
de aanmeldingsmail.
Groepsgrootte
Minimaal 6 - maximaal 16 deelnemers.
Investering
Voor de 4 modules van 2 dagen: € 1000,00. Per losse module van 2 dagen: € 325,00 (geen BTW
verschuldigd*)
Locatie
Het voormalig kerkje in Austerlitz (Utrecht), Oude Postweg 137. Dit is een eenvoudige accommodatie, die
centraal in het land ligt en over gratis parkeergelegenheid beschikt.
Erkenning
Deelnemers krijgen bij voltooiing van een of alle modules een certificaat. De uren (15 uur per module)
tellen als internationaal geaccrediteerde TA-training. Dit kan interessant zijn voor wie zich verder wil
bekwamen in de TA en internationaal geaccrediteerd TA practitioner (CTA: Certified Transactional
Analyst) wil worden of de in Nederland erkende accreditatie Basiscompetentie TA (BTA) wil verkrijgen.
*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.

